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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
1.1. A beszerzés tárgya 
 
Építési átalányáras vállalkozási szerződés Vindornyaszőlős, Vindornya-láp élőhelyének 
helyreá1litása, fejlesztése a 089/11. és 092. hrsz-on, a láp vízellátásának és tűzi 
vízkészletének biztosítására tervezett tavak kialakításával építési munkáinak kivitelezésére 
a KEOP-3.1.2/09-2009-0005. keretében 
 
1.2. A dokumentáció  
 
A dokumentáció (az ajánlatkérési dokumentáció és műszaki tervdokumentáció) az 
ajánlattételi felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi 
felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdés 
szerint jár el. 
 
A dokumentációt letöltők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó 
ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A 
letöltést a cégnév, székhely, ügyintéző, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap 
kitöltésével) e-mailen vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig.  
 
A dokumentáció letöltése - ideértve az elektronikusan közzétett tervdokumentációt is - 
és a visszaigazolás megküldése, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetése és 
a befizetés igazolása az ajánlattétel feltétele. Ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 88. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek minősül. 
  
A regisztrációs lapot dr. Veszelovszki Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadónak 
címezve a 06-62/81-9399 faxszámra, vagy a veszelovszki.eva@t-online.hu e-mail címre 
kell megküldeni az ajánlattételi határidő lejártáig! 
 
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció www.vindornyaszolos.hu 
honlapról történő letöltése, és a dokumentáció ellenértékének megfizetése a közbeszerzési 
eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap és 
az átutalásról szóló bizonylat fenti mail címre való megküldésével igazolhatnak az 
ajánlattevők. A regisztrációs lap kézhezvételét a hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
visszaigazolja. 
 
1.3. Az ajánlattétel költségei 
 
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban felmerülő költséget.  
 
2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 
 
2.1. Közös ajánlattevők 
 

Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot.  

Ha egy - a Kbt. 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy 
(szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben 
fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre 
vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, 
hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, 
hogy szerepeljen. 
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(Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát 
az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül 
számított ellenértékéből.) (Kbt. 70. §. (6) és (7) bekezdés) 
 

Közös ajánlattétel esetén: 

a) az ajánlati nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá 
kell írni, 

b) a közös ajánlattevők megállapodását eredetiben vagy hiteles másolatban be 
kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni a 
munkák partnerek közötti megosztását, tartalmaznia kell a képviselő cég 
meghatalmazását, és az ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
egyetemlegesen és külön-külön is felelősek a szerződés teljesítéséért,  

c)  a közös ajánlatot tevők legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek cégszerűen aláírt nyilatkozatot tenni ajánlattevőnek, hogy közülük 
melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.  

 
2.2. Alvállalkozók 
 
Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a szervezet vagy 
személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt vesz, kivéve  
a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 
személyeket,  
b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag szállítót,  
d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. 
 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatban meg 
kell jelölni  
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 

tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,  
- szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni,  

- a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén (alkalmassági minimum követelményeknek 
való megfelelés igazolása 10 % alatti alvállalkozó bevonásával) az érintett – a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – 
alvállalkozó nevét, címét. 

 
A Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén az ajánlattevőnek meg kell neveznie a Kbt. 4. 
§ 2. pont b)-d) pontja szerinti személy/szervezetet is, és meg kell adni a teljesítésben való 
közreműködésének mértékét is, amennyiben ajánlattevő alkalmasságát az ilyen 
személy/szervezet segítségével kívánja igazolni. Ez esetben az ilyen személyre/szervezetre 
az alvállalkozókra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, amennyiben a 10%-ot meghaladó 
mértékben kívánja bevonni a teljesítésbe, az ilyen személyre, szervezetre a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kizáró okokra vonatkozó előírásokat is. 

 
Az Ajánlatkérő ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók (beleértve a 10% felett igénybe venni kívánt, nevesített, a Kbt. 
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4. § 2. pont b)-d) pontja szerinti személyt/szervezetet is) önálló alkalmasságát az 
Ajánlattételi felhívás III.2.2. pont P/1. és P/2. pontjában foglaltak alapján, az ajánlattevő a 
beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókkal, 
illetve a beszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt – 
nevesített alvállalkozók, továbbá a nevesített, a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) pontja szerinti 
személy/szervezetettel való együttes alkalmasságát az Ajánlattételi felhívás III. 2.2. pont 
P/3. pontjában és a III.2.3. pontjában foglaltak alapján dönti el. 
 
2.3. Erőforrást nyújtó szervezet 
 
A Kbt.4. § 3/D. pontjának rendelkezése alapján erőforrást nyújtó szervezetnek minősül az a 
szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a Kbt. 4. 
§ 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak 
bemutatásával;  
 
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–d) pontja, a 67. 
§ (1) bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) 
bekezdésének a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre 
jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti 
többségi befolyás áll fenn.  
 
Az ajánlattevőnek meg kell neveznie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó 
szervezetet, meg kell jelölnie az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melyek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. Nyilatkoznia kell 
továbbá arról, hogy a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet felette a Ptk. szerinti többségi 
befolyást gyakorol –e. (Kbt. 4. § és 65.§) 
  
Az ajánlattevő az alábbi esetekben vehet igénybe erőforrást biztosító szervezetet: 

- az ajánlattételi felhívás III. 2.2. P/1., P/2. és P/3. pontjaiban előírt pénzügyi 
alkalmassági minimumkövetelmények igazolására (fizetési számlán előforduló 
sorban állás/ szokásos vállalkozási eredmény/nettó árbevétel), de csak akkor, ha az 
ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn, 

- az ajánlattételi felhívás III.2.3. M/1. pontjában előírt műszaki alkalmassági 
minimumkövetelmények igazolására (referencia munka), de csak akkor, ha az 
ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet között a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. tv. ( Ptk.) 685/B.§-a alapján többségi befolyás áll fenn, 

- az ajánlattételi felhívás III.2.3. M/2, M/3 pontjaiban előírt (műszaki technikai 
felszereltség, szakemberek) műszaki alkalmassági minimumkövetelmény 
igazolására /többségi befolyás hiányában is/. 

 
Az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet közötti Ptk. 685/B §-a szerinti többségi 
befolyás fennállásáról/fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, és az erőforrást nyújtó 
szervezetnek is kell nyilatkozni. 
 
2.4. Összeférhetetlenség Kbt. 70. § (4) – (5) bekezdés alapján 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § (4) és (5) bekezdésében 
foglaltakra, mely szerint: 

 
 az ajánlattevő ugyan abban a közbeszerzési eljárásban – rész-ajánlattételi lehetőség 

biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében: 
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– nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, 
– más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként nem vehet részt, 
– más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. 

 
Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban - rész-ajánlattételi lehetőség biztosítása 
esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. 
 
3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 
 
3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselői 
 
Dr. Veszelovszki Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadó;     
Tel: +36-30/349-6906 
E-mail: veszelovszki.eva@t-online.hu       
Fax: +36-62/81-9399  
 
3.2. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült 
kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. 
munkanapig, az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívásban A) melléklet I. pontban megadott 
címén.  
 
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket a (+36-62) 
81-9399 fax számra és word formátumban a veszelovszki.eva@t-online.hu email címre 
küldjék meg! 
Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az 
ajánlattevők nem a fenti email és fax címre küldtek meg. 
 
A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglaltak módosítását a következő esetek kivételével: 
a) az 54. § (4) bekezdése szerinti eset; 
b) ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, 
ebben az esetben a kiegészítő tájékoztatásban közölni kell, hogy közülük melyik a 
megfelelő és melyiket kell semmisnek tekinteni, a semmis adatot, információt a 
közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerződésben nem lehet alkalmazni. 
(Kbt. 56. § (4) bekezdés) 
 
4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
 
4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve 
 
Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és 
beadni. 
Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, 
közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) 
idegen nyelvűek, azoknak a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986 (VI.26.) MT 
rendelet szerinti hiteles magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat 
értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. 
Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, 
magyar nyelven történhet.  
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4.2. Az ajánlat tartalma 
 
Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban megjelöltek 
szerint kell megtenni. 
Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az 
Ajánlattevőnek/alvállalkozónak/erőforrást nyújtó/vagy a 69. § (8) bekezdés szerinti 
szervezetnek ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania, és az általa 
készített, rá vonatkozó nyilatkozatokat, dokumentumokat magának kell aláírnia. 
 
Ajánlati ár 
 
Az ajánlattevő az ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt. 86. §-ában foglalt 
a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatra vonatkozó 
rendelkezéseire, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) 
Korm. rendeletben foglaltakra.  
Az ajánlati ár egyösszegű nettó átalányár, amelynek tartalmaznia kell minden, a beszerzés 
tárgyának megvalósításához szükséges költséget, beleértve az organizáció, és esetleges 
szakfelügyelet költségeit is.  

Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt az ajánlattevő, 
illetve a nyertes vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a rendelkezésre bocsátott 
dokumentációban szereplő mennyiségek félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a 
munkák jellegét, helyét vagy egyéb feltételeit illetően sem. 
 
4.3. Az ajánlat részét képező dokumentumok 
  
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 Címlap  
 Adatlap 
 Tartalomjegyzék 
 
AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 Dokumentáció letöltését visszaigazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata 
 Dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum 
 Felolvasólap a Kbt. 70.§ (8) bekezdése szerint (a minta szerinti tartalommal) 
 Ajánlati nyilatkozat [Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint] és nyilatkozat a 2004. évi 

XXXII. törvény hatálya alá tartozásról 
 
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS  NYILATKOZATOK 

 Kizáró okokra vonatkozó, a Kbt. 249.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozatok 
 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint 

 
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A 
KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 

 Pénzügyi intézmény nyilatkozata(i) (P/1.) 
 Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről (V. 7.4.) 
 Utolsó három lezárt üzleti év beszámolói (P/2.) 
 Könyvvizsgálatra vonatkozó nyilatkozat /Nemleges is/ (P/2.) 
 Nettó árbevételről szóló nyilatkozat (P/3.) 
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 Erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata az erőforrás 
rendelkezésre állásáról a szerződés teljesítésének időszaka alatt (feltéve, hogy az 
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerint 
(Ptk. 685/B § ) többségi befolyás áll fenn (adott esetben) 

 
MŰSZAKI, SZAKMAI  ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ 
DOKUMENTUMOK 

 Ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladását megelőző 5 év 
legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett, földmű építéssel és 
mederkotrással, vízi-, vízrendezési műtárgyak építésével járó vízépítési kivitelezői 
munka valamint utak bevágási és feltöltési földmunkáinak elvégzése, és 
mederkotrással járó vízépítési munkák ismertetését tartalmazó nyilatkozat (M/1.)  

 Referencia igazolások [Kbt. 68. § (2) bekezdés] 
 Teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök bemutatása (M/2.) 
 Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása (M/3.) 
 Szakemberek szakmai önéletrajza  
 Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata 
 Felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása érvényes névjegyzékbe vételi 

határozat másolatának csatolásával vagy a kamarai honlapon való elérhetőség 
megjelölésével 

 Erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a referencia 
vonatkozásában, feltéve, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között 
a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn, illetve az erőforrást 
biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a szakemberek és a 
rendelkezésre álló eszközök vonatkozásában, többségi befolyás fennállásának 
feltétele nélkül (adott esetben). 

 
EGYÉB DOKUMENTUMOK  

 Aláírási címpéldány (hiteles cégaláírási nyilatkozat)/ meghatalmazás/ letelepedés 
országa szerinti okirat 

 Cégkivonat 
 Közös ajánlattevők nyilatkozata 
 Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira, és a 69. § (4) bekezdés 

alkalmazására  
 A közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók szándéknyilatkozata 
 Nyilatkozat érvényes felelősségbiztosítás kiterjesztéséről vagy előírásnak megfelelő 

biztosítási szerződés megkötéséről 
 Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása 
 Nyilatkozat 2 fő munkanélküli foglalkoztatásáról 
 Nyilatkozat környezetvédelmi szempontok érvényesítése tekintetében 
 Ajánlattételi felhívás III.2.4. pontjára tekintettel a felhívás V.7. 19. pontja alapján 

2010. évi nettó árbevételről cégszerű nyilatkozat. 
 Nyertesség esetére a keletkező kitermelt anyagok (föld, iszap, növényzet) 

kezelésére vonatkozó ajánlattevő nyilatkozatát a kezelési jogosultságáról, vagy a 
befogadó nyilatkozatát a kezelés és befogadás jogszerűségére vonatkozóan. 

 
SZAKMAI AJÁNLAT 

 Kitöltött költségvetés(ek) – nyomtatott és elektronikus (CD) formátumban 
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4.4. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE 
 
4.4.1. Az ajánlat címlapja 
 
Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének, székhelyének. Amennyiben 
több ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az 
általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni. 
 
4.4.2. Adatlap  
(1. számú minta) 
 
Az adatlapnak tartalmaznia kell 

- Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, email cím), 
- A közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, 

telefax számát, email címét, ha azok nem egyeznek meg az ajánlattevő ezen 
adataival.  

- Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírni. 
 
4.4.3. Tartalomjegyzék  
 
Amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat 
mely oldalán találhatók. (Minden irat oldalszámát külön jelölni kell. Nem megfelelő az 
olyan tartalomjegyzék, melyben csak az ajánlat fejezeteinek címei szerepelnek pl. 
alkalmassággal kapcsolatos iratok. ) 
 
4.4.4. Regisztrációs lap  
(2. számú minta) 
 
Csatolandó a dokumentáció letöltését visszaigazoló - és az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt ajánlatkérőnek megküldött - dokumentum másolata. Kitöltve elküldendő a 06-62/81-
9399 faxszámra vagy a veszelovszki.eva@t-online.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő 
lejártáig! A regisztrációs lap kézhez vételéről ajánlatkérő képviselője visszaigazolást küld a 
regisztrált ajánlattevő részére. Amennyiben visszaigazolást ajánlattevő nem kap a 
regisztráció lap elküldését követő 24 órán belül, úgy azt jelezze a +36-30/349-6906 
telefonszámon. 
 
4.4.5. Dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum 
 
Csatolandó a dokumentáció 50.000,- Ft, az általános forgalmi adót tartalmazó 
ellenértékének az ajánlattételi határidő leteltét megelőző időpontban történő megfizetését 
igazoló pénzintézeti igazolás, terhelés értesítő. 
 
4.4.6. Felolvasó lap  
(3. számú minta) 
 
Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell 
benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban a Kbt. 70. § (8) bekezdés szerint, a 80.§ (3) 
bekezdés szerinti összes adattal. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő a felolvasólap 
adatait ismerteti.  
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Közös ajánlattétel esetén a felolvasó lapon az összes közös ajánlattevőt fel kell tüntetni és 
az összes közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 
 
4.4.7. Ajánlati nyilatkozat  
(4. számú minta) 
 
Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell 
benyújtani. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá 
kell írnia és minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni a nyilatkozattevők között.  
 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXII. törvény szerint, mikro-vállalkozásnak, 
kisvállalkozásnak, középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik e törvény hatálya alá. 
 
4.4.8. Nyilatkozat a kizáró okokról  
(5. számú minta)  
 
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatokat az ajánlat részeként kell 
benyújtani mind az ajánlattevőnek (valamennyi közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, (beleértve a 
69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben bevonni kívánt 4. § 2. pont b)-d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet is), 
továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek. 

  
4.4.9. Nyilatkozat a Kbt. 63. § (3) bekezdés szerint    
(6. számú minta) 
 
Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, a közbeszerzés értékének 10 %-át nem 
meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 
 
4.4.10. Pénzügyi intézmény nyilatkozatai 
 
Be kell nyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek nyilatkozatát, 
valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan, beleértve a nem 
pénzforgalmi számlaszámokat is. 
 
Amennyiben a cégkivonatban szereplő bármely számla időközben megszűnt, erre a tényre a 
nyilatkozatban ki kell térni, illetve nyilatkozni kell arról is, ha a cégkivonatban még nem 
szereplő új bankszámlával rendelkezik 
 
4.4.11.Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről  
(7. számú minta) 
 
Csatolni kell minden ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó- a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén 
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben bevonni kívánt Kbt. 4. § 2. pont 
b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet) cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 7. számú minta 
szerinti tartalommal eredetiben, vagy hiteles másolatban arról, hogy az ajánlat részeként 
becsatolt pénzügyi intézmények nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi 
intézménynél további számlát nem vezetnek. 
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4.4.12. Az utolsó három lezárt üzleti év beszámolója  
 
Benyújtandó egyszerű másolatban a könyvvizsgálói jelentéssel együtt (amennyiben 
könyvvizsgálatra kötelezett). A kiegészítő mellékletet nem kell benyújtani.  
 
4.4.13. Nyilatkozat arról, hogy könyvvizsgálatra kötelezettség nem áll fenn (adott 
esetben)  
(8. sz. iratminta) 
 
Amennyiben az ajánlattevő vagy 10% feletti alvállalkozó -10% feletti a 4. § 2. pont b)-d) 
alpontjai szerinti személy (szervezet) - vagy az erőforrást biztosító szervezet nem kötelezett 
könyvvizsgálatra erről cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkozzon. 
  
4.4.14. Nyilatkozat az árbevételre vonatkozó adatokról  
(9. számú minta)  
 
Benyújtandó cégszerűen aláírt nyilatkozat 2008-2010. évre vonatkozóan a közbeszerzés 
tárgya (földmű építéssel - és mederkotrással, vízi, vízrendezési műtárgyak építésével járó 
vízépítési kivitelezői munka) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétel 
adatairól.  
 
4.4.15. Az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, és 
gazdasági alkalmasságnál (adott esetben)  
(10. számú minta) 
 
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolására a Kbt. 66. § (1) bekezdés 
a)-d) pontjai esetén erőforrás igénybe vehető kizárólag akkor, ha az ajánlattevő és az 
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti (Ptk. 685/B §) többségi 
befolyás áll fenn. 
Az erőforrást nyújtó szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatát köteles benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban, amely tartalmazza, 
hogy mely pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmény tekintetében biztosítja a 
szervezet az erőforrást. 
 
4.4.16. Legjelentősebb referencia munkáinak ismertetése 
(11. számú minta) 
 
Csatolni kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot eredetiben, vagy hiteles másolatban a 11. 
számú minta szerinti tartalommal a sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett 
minimum 50.000 m3 föld megmozgatásával járó földmű építéssel és mederkotrással, vízi-, 
vízrendezési műtárgyak építésével járó vízépítési kivitelezői munka (feltöltés, bevágás 
építése, láprendezés), valamint utak bevágási és feltöltési földmunkáinak elvégzése, és 
mederkotrással járó vízépítési munkát igazoló referenciamunkák ismertetésére 
vonatkozóan. 
 
Amennyiben az ajánlattevő (10 % feletti, 10 % alatti alvállalkozó vagy erőforrást biztosító 
szervezet) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a 
jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) 
becsatolása mellett, köteles külön nyilatkozatban ismertetni a referencia munkát – az 
előírtak szerint – egyben megjelölve, hogy a felhasználni kívánt referencia munkát az 
ajánlati dokumentáció (pl. szétválási okirat, referencia munkák listája) mely oldala 
tartalmazza.  
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4.4.17. Referencia igazolás (megrendelő, szerződést kötő másik fél által kiadott)  
 
Csatolandók a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti, az M/1. pontban foglalt alkalmassági 
feltételt igazoló referencia-igazolások egyszerű másolatai. A referenciaigazolásból 
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság (M/1) 
minimumkövetelményének megvalósulása. Az előzőekben ismertetett munkát 
alátámasztó, referenciaigazolást (igazolásokat) kell becsatolni. 
 
A referencia igazolás tartalmazza a következőket: a megrendelő neve és címe, a kivitelező 
(vállalkozó) neve és címe, a szerződés tárgyának meghatározása, amelyből egyértelműen 
megállapítható, hogy az megegyezik a közbeszerzés tárgyával az ellenszolgáltatás teljes 
összege, és/vagy az ajánlattevő általi teljesítés összegét, (több résztvevő esetén a 
vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat), a létesítmények darabszámát, 
a teljesítés idejét (a befejezés éve), helyét, valamint a megrendelőnek a teljesítés 
megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatát, azaz hogy  a teljesítés, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt -e.  
 
4.4.18. A teljesítéshez rendelkezésre eszközök bemutatása  
(12. számú minta)  
 

Csatolni kell eredetiben, vagy hiteles másolatban ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, a 69.§. (8) bekezdés 
alkalmazása esetén a 10% alatti alvállalkozó, a 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a 4. § 
2. pont b)-d) alpontjai szerinti személy (szervezet), vagy az erőforrást nyújtó szervezet a 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik legalább 2 db saját tulajdonú, vagy 
érvényes előszerződéssel vagy szerződéssel lekötött víz alóli kotrásra alkalmas 
(talajvízszint alóli hígfolyós anyag kitermelésére alkalmas földkitermelő gép, amely képes 
száraz munkaterületről dolgozni), olyan munkagéppel, amellyel nehéz, mocsaras 
körülmények között is lehet érdemi munkát végezni. A munkagépek főbb műszaki adatait 
meg kell jelölni, melyek így alkalmassá teszik ajánlattevőt legalább 2 db tó kotrási 
munkáinak egyidejű végzésére. 

Ajánlatkérő ilyen munkagépnek tekinti a víz alóli kotrásra alkalmas olyan 
munkagépeket, amelyeknek a napi teljesítménye (napi 8 óra munkavégzés esetén) 
együttesen eléri a 2000 m3/nap kiemelt földmennyiséget. 

 

Továbbá rendelkezik legalább 1 db olyan tömörítő eszközzel, amely alkalmas az előírt 
talajtömörség biztosítására a töltött talaj esetén (juhlábhengerrel felszerelhető tömörítő gép) 
legalább 3000 m3/nap kapacitással. 

 

Amennyiben a munkagépeket nem az ajánlattevő, hanem a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó, vagy meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az 
erőforrást nyújtó szervezet biztosítja, úgy a nyilatkozatnak tőlük kell származni. 
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4.4.19. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetése   
(13. számú minta)  
 
Meg kell jelölni a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, figyelemmel az ajánlattételi 
felhívás III.2.3. pontjában előírt alkalmassági minimum követelményekre.  
Csatolni kell cégszerűen aláírva eredetiben, vagy hiteles másolatban a 13. számú minta 
szerinti tartalommal. 
 
Amennyiben a bevonni kívánt szakember nem áll munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban (Kbt. 4. § 2. és 2/D. pont) az ajánlattevővel, vagy 
alvállalkozójával, a szakember alvállalkozónak minősül. 
 
4.4.20. Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat 
  
Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatában  megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzból 
megállapíthatónak kell lenni, hogy a szakember rendelkezik az előírt szakmai gyakorlati 
idővel. 
 
4.4.21. Rendelkezésre állási nyilatkozat 
  
Csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatában  megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek rendelkezésre állási (14. sz. minta) nyilatkozatát a kivitelezés teljes időszaka 
tekintetében.  
 
4.4.22. A felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása 
 
Csatolni kell az ajánlathoz a teljesítésbe bevonni építőmérnöki területen felsőfokú 
végzettséggel és legalább 5 éves mély- és/vagy vízépítési kivitelezői felelős műszaki 
vezetői munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező szakember 244/2006. (XII.5.) sz. 
kormányrendelet szerinti „A” vagy ,,B” kategóriás ajánlattételi felhívásban rögzített felelős 
műszaki vezetői jogosultságának igazolását. A névjegyzékben való hatályos jogosultság 
igazolható a bejegyző határozat egyszerű másolatának benyújtásával vagy annak az 
ingyenes, elektronikus hatósági nyilvántartás elektronikus címének megadásával, ahol a 
szakember jogosultságát az ajánlatkérő ellenőrizheti. (kamarai honlap). 

 
Ajánlatkérő nem fogja mérlegelni, hogy a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet hatályba 
lépését megelőzően, az ajánlattételi felhívásban előírttól eltérő megjelöléssel bejegyzett 
jogosultságok egyenértékűek-e az általa meghatározott bejegyzésekkel.  
Amennyiben azonban a szakember a Magyar Mérnöki Kamarától, vagy megyei mérnöki 
kamarától származó nyilatkozattal igazolja, hogy az eltérő megjelölésű szakmai 
jogosultsága megfelel az Ajánlatkérő által előírt jogosultságnak, azt elfogadja az 
Ajánlatkérő. Az eltérésről a szakembernek nyilatkozni kell. 
 
4.4.23. Erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a műszaki illetve 
szakmai alkalmasságnál (adott esetben) 
(15. számú minta) 
 
A műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti referencia előírás erőforrás biztosításával kizárólag akkor igazolható, ha az 
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti 
többségi befolyás fennáll, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatot köteles benyújtani, amely tartalmazza, hogy mely műszaki, illetőleg szakmai 
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alkalmassági követelmény tekintetében biztosítja a szervezet az erőforrást. (15/a számú 
minta). 
 
A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre 
vonatkozó követelmény, és a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján előírt teljesítéshez 
rendelkezésre álló eszközökre, berendezésekre vonatkozó minimum alkalmassági 
követelmény erőforrás biztosításával igazolható (függetlenül attól, hogy az ajánlattevő és az 
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás 
fennáll-e). (15/b számú minta) 
 
4.4.24. Aláírási címpéldány / meghatalmazás/ letelepedés országa szerinti okirat 
 
Benyújtandó az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet részéről annak a 
cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek az aláírási címpéldánya, aláírás mintája 
aki/akik az ajánlatot, illetve az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi 
ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési 
jogosultságról.  
 
Amennyiben bármely az ajánlat részét képező saját nyilatkozatot nem a cégszerű aláírásra 
jogosult írja alá, csatolni kell az aláírásra vonatkozó – a cégszerű aláírásra jogosult(ak) által 
aláírt felhatalmazását, és a felhatalmazást aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a jogi 
képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintáját. 
 
4.4.25. Cégkivonat 
 
Benyújtandó az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet részéről az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi, a cégbíróság, vagy az 
Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Cégnyilvántartási és 
Céginformációs Szolgálat által kiadott, vagy a közjegyző által kibocsátott 
cégkivonatának egyszerű másolata, el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén 
annak az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példánya.  
  
4.4.26. Közös ajánlattevők nyilatkozata  
(16. számú minta) 
 
Közös ajánlattevők esetén csatolni kell eredetiben vagy hiteles másolatban 
megállapodásukat, mely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti 
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal 
összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég 
megjelölését és teljes jogú meghatalmazását. 
 
4.4.27. Nyilatkozat a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaira és a Kbt. 69. § (4) bekezdés 
alkalmazására (17. számú minta) 
  
Csatolni kell cégszerűen aláírva eredetiben, vagy hiteles másolatban a 17. számú minta 
szerinti tartalommal. 
  
A Nyilatkozatban meg kell jelölni: 
a) a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.  
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b) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben foglalkoztatni kívánt 
alvállalkozókat, a közbeszerzés azon részét, és százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében ezek közre fognak működni.  

 
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.   

 
d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 

tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, 
címét. 

 Meg kell jelölni, azt is, mely alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés 
igazolására kívánja az ilyen alvállalkozót igénybe venni. 

   
A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni 
kell, ha nem kíván közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben 
alvállalkozót, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, 
továbbá erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni az ajánlattevő, illetve nem kívánja 
alkalmazni a 69.§ (8) bekezdését. 
 
Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén meg kell jelölni az erőforrást nyújtó 
szervezetet, és az ajánlattevő és a részére erőforrást biztosító szervezet közötti többségi 
befolyás fennállását/fenn nem állását, továbbá azt, hogy mely részre és mely alkalmassági 
követelmény  tekintetében kívánja ajánlattevő igénybe venni. A Kbt. 65. § (4) 
bekezdése kimondja, hogy az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az 
ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, 
hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

 
A Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén az ajánlattevőnek meg kell neveznie a Kbt. 4. 
§ 2. pont b)-d) pontja szerinti személy/szervezetet is, és meg kell adni a teljesítésben való 
közreműködésének mértékét is, amennyiben ajánlattevő alkalmasságát az ilyen 
személy/szervezet segítségével kívánja igazolni.  
(Ez esetben az ilyen személyre/szervezetre az alvállalkozókra vonatkozó előírásokat kell 
alkalmazni, amennyiben a 10%-ot meghaladó mértékben kívánja bevonni a teljesítésbe, az 
ilyen személyre, szervezetre a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, beleértve a 
kizáró okokra vonatkozó előírásokat is.) 
 
4.4.28. A teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó 
szándéknyilatkozata, vagy szerződés (adott esetben)  
(18. számú minta) 
  
Csatolni kell cégszerűen aláírva eredetiben, vagy hiteles másolatban. A 
szándéknyilatkozatot a 18. számú minta szerinti tartalommal. 
 
4.4.29. Szándéknyilatkozat teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítás 
megkötéséről, vagy már meglévő biztosítás kiterjesztéséről  
(19. számú minta) 
 
Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig teljes körű építési-szerelési 
felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, a szerződéses 
összeg 2 %-ának megfelelő értékhatárig terjedően. Ajánlattevőnek csatolnia kell arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételeknek megfelelő 
felelősségbiztosítás megkötését, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a fenti feltételek 
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szerint jelen kivitelezési munkára kiterjeszti. Az érvényes felelősségbiztosítás 
fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjában át kell adni Megrendelő részére. A felelősségbiztosítás 
igazolása a szerződéskötés feltétele. 
 
4.4.30. Ajánlati biztosíték rendelkezésre állásának igazolása 
 

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban csatolni kell. Befizetéssel 
történő biztosíték adása esetén a biztosíték összege az Ajánlatkérő 11749053-15437510-
00000000 sz. számlájára utalható át, az átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.  

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását (átutalásról szóló terhelési értesítő, vagy 
eredeti bankgarancia nyilatkozat, vagy eredeti biztosítási szerződés alapján kiállított 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény) az ajánlathoz csatolni kell.  

Átutalás esetén a biztosíték rendelkezésére bocsátását az átutalást teljesítő pénzforgalmi 
szolgáltató által cégszerű aláírással hitelesített terhelési értesítővel kell igazolni, amely 
igazolja, hogy az átutalás megtörtént.  

Bankgarancia és a kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként az Ajánlatkérőt kell 
megjelölni, és az okiratnak egyértelműen kell tartalmazni a biztosíték összegét, a 
kötelezettségvállalásnak feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie, és 
tartalmazza a jogcímet is (úgy hogy megállapítható legyen az, hogy ajánlati biztosíték 
nyújtása történt a jelen közbeszerzési eljárásban). A bankgaranciának, és a kötelezvénynek 
az ajánlattételi határidőt követő 90. napig érvényesnek kell lenni. A kezdő nap az 
ajánlattétel napját követő nap. 

Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, azaz 
ezen időpontig az átutalásnak teljesítettnek kell lenni, a bankgarancia nyilatkozatnak vagy a 
kezességvállaló kötelezvénynek legkésőbb e napon érvényesnek kell lenni, és hatályba kell 
lépni. 

Az ajánlati biztosíték nyújtására vonatkozó igazoló okiratot (terhelési értesítő vagy 
bankgarancia nyilatkozat vagy kötelezvény) az ajánlatba be kell fűzni. Az Ajánlatkérőnek 
nem áll módjában bankgarancia és kötelezvény esetében az eredeti okiratok visszaadása. 
Az Ajánlatkérő a bakgarancia és kötelezvény esetében a kötelezettségek alóli 
felszabadításra vonatkozóan külön okiratot fog kibocsátani.  

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlati 
biztosítékot nem, vagy nem megfelelő összegben, vagy nem megfelelő határidőben 
bocsátják rendelkezésre, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az 
hiánypótlás keretében nem pótolható. 

4.4.31. Nyilatkozat 2 fő munkanélküli foglalkoztatásáról 
(20. számú minta) 
  
Csatolni kell cégszerűen aláírva eredetiben, vagy hiteles másolatban a 20. számú minta 
szerinti tartalommal. 
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4.4.32. Nyilatkozat környezetvédelmi szempontok érvényesítése tekintetében  
(21. számú minta) 
  
Csatolni kell cégszerűen aláírva eredetiben, vagy hiteles másolatban a 21. számú minta 
szerinti tartalommal. 
 
4.4.33. Ajánlattételi felhívás III.2.4. pontjára tekintettel a felhívás V.7. 19. pontja alapján 
2010. évi nettó árbevételéről cégszerű nyilatkozat.  
 
4.4.34. Keletkező kitermelt anyagok (föld, iszap, növényzet) kezelésére vonatkozó 
ajánlattevő nyilatkozatát a kezelési jogosultságáról, vagy a befogadó nyilatkozatát a kezelés 
és befogadás jogszerűségére vonatkozóan. Ajánlattevőnek csatolnia kell arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén vállalja a fenti feltételek teljesítését. 
(22. számú minta) 
 
4.4.35. Kitöltött költségvetés(ek) – nyomtatott és elektronikus (CD) formátumban. 
Eltérés esetén a papír alapon benyújtott árazott költségvetés az irányadó. 
 
Az egyes tételek mennyiségei a tervdokumentáció alapján becsült előirányzati értékek, és 
alapul szolgálnak az ajánlat összeállításához, illetve kiértékeléséhez. Az Ajánlattevőknek a 
dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell vizsgálniuk, hogy ajánlatukat teljes 
felelősséggel tehessék meg. 
Az Ajánlatkérési Dokumentáció műszaki tervein lévő méreteket és szinteket helyesnek 
lehet feltételezni, de Ajánlattevőnek ezt, továbbá a megadott mennyiségeket ellenőrizni 
kell. Ajánlattevő, mint szakvállalat felelős azokért a következményekért, amelyek a 
tervekben szereplő tévedésekből vagy az azokban lévő hiányosságokból származnak. 
 
Az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás kérésére rendelkezésre álló határidőben jelezze az 
Ajánlatkérőnek a műszaki tervdokumentációval kapcsolatos bármely észrevételeit, melyet 
elvárható szakmai gondosság mellett észlel. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 
megadására rendelkezésre álló határidőn belül tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy az 
észrevételeket milyen módon vegyék figyelembe az ajánlat elkészítésénél. 
 
Ajánlattevő a dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiíráson nem változtathat, 
ajánlatában a dokumentációban kiadott kiírási formát kell alkalmaznia. Esetleges műszaki 
észrevételeit a költségvetés végén, elkülönítetten kell szerepeltetnie.  
 
A vállalkozási díj kialakítása 
 
Az ajánlattevő a vállalkozási díj megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt. 86. §-ában 
foglalt a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatra vonatkozó 
rendelkezéseire, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) 
Korm. rendeletben foglaltakra. A vállalkozási díj átalányár. 
 
A helyszín megtekintése 
 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket a munkálatok helyszínének és környékének 
megtekintésére és megvizsgálására, továbbá arra, hogy saját maguk szerezzenek be saját 
felelősségükre minden olyan információt, amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses 
kötelezettségek elvállalásához szükségesek. Az ezzel kapcsolatos minden költség és 
felelősség az Ajánlattevőt terheli. 
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5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 
 
5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása 
  
Az ajánlattevőnek ajánlatát 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell 
elkészítenie +1 példányban digitálisan az ajánlati költségvetést elektronikus 
adathordozón (CD-n).  
 
Az ajánlat formai követelményeit a Kbt. 70/A § (1) bekezdése tartalmazza. 

 
 „a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy 
az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

 
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) 
is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet 
hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az 
ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

 
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

 
d) Az ajánlatot egy vagy több - az ajánlattételi felhívásban meghatározott számú - 
példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; 

 
e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, 
vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a 
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) 
bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, 
illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot..” 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevők, az alvállalkozók, az erőforrást nyújtó 
szervezetek, illetve a 69. §. (8) bekezdés szerinti szervezetek a saját nyilatkozataikat 
maguk (nem az ajánlattevő) kell aláírják cégszerűen, vagy a cégszerű aláírásra 
jogosultak által erre felhatalmazottak a fenti, e) pontban meghatározott módon ! 

 
A jelen dokumentációban ahol cégszerű aláírás megjelölés szerepel, ott minden 
esetben  a fenti, a Kbt. 70/A (1) bekezdés e) pont szerinti aláírási módot kell érteni! 
 
5.2. Hibák kijavítása 
 
Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet 
kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a Kbt. 70/A § (1) bekezdés f.) pontja 
szerint kell eljárni: 
 
„f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
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hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.” 
 
5.3. Az ajánlatok csomagolása, megjelölése 
  
5.3.1. Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva, vagy borítékban 
kell benyújtani.  
 
A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: 
„A Vidornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.”- nem bontható fel 
2011. november 23. napján 13:00 óráig.” 
Az ajánlat csomagolásán az ajánlattételi határidő időpontját kell feltüntetni, amennyiben az 
ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt), úgy a 
felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni.  
 
5.3.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő 
nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.  
 
6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA  
 
Ajánlatot csak azok nyújthatnak be, akik vagy akiknek a 10%-ot meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója az ajánlati dokumentációt megvásárolta. (Közös 
ajánlattétel esetén a dokumentációt elegendő egyik ajánlattevőnek megvásárolnia).  
 
Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az 
ajánlattételi felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig a következő helyen: 
 
Dr. Veszelovszki Éva ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó 6721 Szeged, 
Juhász Gyula u. 9. sz. emelet 209. sz. alatti iroda helyiségében.  
 
A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által 
felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja.   
 
Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg 
Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 
 
7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
  
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek 
részt. 
Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 80.§ (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti a 
felolvasólapon feltüntetett következő adatokat:  
Az ajánlattevők nevét, székhelyét, a bírálati szempontokra tett megajánlást. 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg 
minden ajánlattevő részére megküld.  
 
8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA 
 
Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet 
az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban 
vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz 
– a Kbt. 85. § (2) bekezdése szerinti eset kivételével - nem eredményezheti az ajánlat 
módosítását.  
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9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 
 
9.1. Kizáró okok vizsgálata 
 
Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az 
alvállalkozóival, vagy az erőforrást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben 
illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell 
zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja.  
 
9.2. Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata 
 
Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul 
tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. 
Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció követelményeinek, 
Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt. 83. §-ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra 
szólítja fel, megfelelő határidő tűzésével. 
Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot 
érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. 
 
9.3. Az ajánlatok hiánypótlása 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ szerint teljes körben biztosít hiánypótlási lehetőséget. 
 
Kbt. 83.§  
 
„(2) A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen 
az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok 
előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással 
végrehajtani: 
a) a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a 81. 
§ (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek; 
b) ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a szakmai 
ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni; 
c) a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást 
nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem 
egészítheti ki az ajánlatát; 
d) a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már 
benyújtásakor a 88. § (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen. Ennek során 
figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték nem azonos a róla szóló irattal.” 
 
A hiánypótlás formájára a 70/A. § (1), illetőleg (2) bekezdését kell alkalmazni. 
 
9.4. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.1.4. pontban írt különleges feltételekkel 
kapcsolatosan tájékoztatja az ajánlattevőket a következő adatokról: 
 
Zalaszentgróti Statisztikai Kistérséget alkotó települések: 
Almásháza ·  
Batyk ·  
Döbröce 
Dötk ·  
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Kallósd 
Kehidakustány 
Kisgörbő 
Kisvásárhely · 
Ligetfalva ·  
Mihályfa ·  
Nagygörbő ·  
Óhíd ·  
Pakod ·  
Sénye  
Sümegcsehi 
Szalapa ·  
Tilaj  
Tekenye 
Türje ·  
Vindornyaszőlős ·  
Zalabér 
Zalacsány 
Zalaszentgrót 
Zalaszentlászló 
Zalavég 
 
10. Az ajánlatok bírálati szempontjai, részszempontok és értékelése 
 
Bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban részletezett 
részszempontok alapján. 
  
10.1. Ajánlati ár 
 
Az ajánlattevő az ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel a Kbt. 86. §-ában foglalt 
a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatra vonatkozó, valamint 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben 
foglaltakra.  
Az ajánlati ár egyösszegű nettó átalányár, amelynek tartalmaznia kell minden, a beszerzés 
tárgyának megvalósításához szükséges költséget. 
 
Értékelési módszer: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot 
(10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: A legjobb/ vizsgált *10 
 
10.2. Jótállási idő  
 
Az ajánlatkérő számára előnyt jelent a vízépítési, duzzasztó, vízkivételi, vízleeresztő és 
vízszintszabályozó műtárgyakra vonatkozóan a kötelező 12 hónap feletti jótállási időszak 
vállalása a maximális 60 hónap jótállási határidőig. A 60 hónap és az azt meghaladó 
vállalás a maximális 10 ponttal kerül értékelésre. Ajánlatkérő a létesítmény természetes 
elhasználódásból következő állagromlás miatt a 60 hónapot meghaladóan vállalt jótállási 
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időt túlzottan magas vállalásnak tekinti, így a 60 hónapnál magasabb vállalás további 
előnyt nem jelent. 
 
Az ajánlat csak egész számban adható meg. 
 
Értékelési módszer: A vállalt jótállási időt illetően a leghosszabb vállalású jótállási 
időtartam a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb jótállási időtartamra a maximális 
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan számolja ki a pontszámokat: A (vizsgált-12) /(legkedvezobb-12) *10 
 
10.3. Teljesítési határidő  
 
Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás II.3 pontja alatt meghatározott 2013. október 15. 
napi teljesítési véghatáridőnél rövidebb teljesítési határidőt is vállalhat. Ajánlatkérő a 
csökkentését legfeljebb 50 naptári napban fogadja el, mivel – tekintettel a munkavégzésre 
alkalmatlan vegetációs időszakra is (ami minden év 2011. március 1. és szeptember 1. 
napja közötti időszak) – a minimális megvalósítási időtartamát figyelembe véve a 
leghatékonyabb munkaszervezés mellett sem lehetséges a munkák korábbi szerződésszerű 
teljesítése.  
Figyelem! 
A teljesítési véghatáridő (2013. október 15.) határidő csökkentését naptári napokban (egész 
szám) kell megadni. Pl. 45 nap. 
 

Értékelési módszer: A teljesítési határidő csökkentését illetően a leghosszabb vállalt 
csökkentési időtartam a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb időtartamra a maximális 
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva 
arányosan számolja ki a pontszámokat: A vizsgált/ legkedvezőbb * 10  

 
11. Összegezés megküldése 
 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontjában foglaltakra tekintettel 
eredményhirdetést nem tart. Az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidőben az 
elkészült összegezés megküldésével tájékoztatja.  
  
12. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
A szerződést Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő lehetőség szerint az Ajánlattételi 
felhívásban megadott tervezett időpontban köti meg. Ajánlatkérő jogosult az 
eredményhirdetést követő más időpontot is meghatározni a szerződéskötésre a Kbt. alapján.  
 
A Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a 
szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 93. § (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.  

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, ha az ajánlattevő az 
ajánlatkérő által meghatározott időpontban nem írja alá a szerződést, vagy nem adja át a 
felhívásban előírt teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződésnek 
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(kötvénynek) a másolatát, vagy nem adja át a teljesítési biztosíték nyújtását igazoló 
dokumentumot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát, vagy az eredeti 
bankgarancia nyilatkozatot, vagy az eredeti kötelezvényt.) 

 
A jelen dokumentáció IV. része Szerződéstervezetet tartalmaz. A vállalkozási szerződést az 
ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevővel, mint vállalkozóval az Ajánlattételi 
felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, és a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei 
szerint fogja megkötni. 
 
A szerződés tervezetét nem kell az ajánlatban benyújtani! 
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II. IRATMINTÁK 
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1. számú minta 
 

Adatlap  
 

„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
 
1. Ajánlattevő  megnevezése: 

székhelye: 
telefon: 
telefax: 
e-mail: 

 
2. Kapcsolattartó  neve:  

címe: 
telefon: 
telefax: 
email: 

 
 
 
 
Dátum: 
 
 
………..………………. 
    (cégszerű aláírás) 
 
 
Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az 
ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, 
értesítéseket küldheti. 
 
 
 
Figyelem! 
Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő adatait fel kell tüntetni! 
 



 26

2. számú minta 
dr. Veszelovszki Éva közbeszerzési tanácsadó részére 

 
 

R E G I S Z T R Á C I Ó S     L A P 
 

„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: 

 
 
Neve:   
 
Székhelye:  
 
Tel:    
 
Fax:     
 
Kapcsolattartó személy neve:  
 
Telefonszáma:  
 
E-mail: 
 
 
 
        ……………………. 
                cégszerű aláírás 
 
 
Kitöltve elküldendő a 06-62/81-9399 faxszámra vagy a veszelovszki.eva@t-
online.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig! A regisztrációs lap 
kézhez vételéről ajánlatkérő képviselője visszaigazolást küld a regisztrált 
ajánlattevő részére.  
 
A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a 
meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. 
Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott 
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki 
nem adja. 
Kérdéseket Ajánlatkérő kizárólag a regisztrált ajánlattevőktől fogad el. A feltett 
kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatás végső határideje az ajánlattételi határidőt 
megelőző 3. munkanap.  
 
A regisztrációs lap fenti fax számra vagy e-mail címre történő elküldésének 
igazolását az ajánlatban csatolni kell! 
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3. számú minta 
FELOLVASÓ LAP 

 
(Kbt. 70. § (8) bekezdés) 

 
 
..................................................................... ( név, cím/székhely,) mint Ajánlattevő*   
 
 
 
kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a „Vindornya-láp 
élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” tárgyú eljárás ajánlattételi 
felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetleges 
módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, az alábbi ajánlatot tesszük:  

 
 

 
Ajánlati ár (kivitelezésre vállalkozási díj) összesen:  ………………   (nettó) Ft 
 
 
Jótállási idő (Vízépítési, duzzasztó, vízkivételi, vízleeresztő és vízszintszabályozó műtárgyakra.  
Vállalható 12-60 hónap között)  ……….. hónap  

 
Teljesítési határidő csökkentése (2013. október 15. napját megelőző időtartam naptári 
napokban. Vállalható: max. 50 nap)……….. nap  

 

 
 
* közös ajánlat esetén minden ajánlattevő nevét, címét külön-külön fel kell tüntetni! 

 
 
 
 
 

Dátum: 
 
 
………..………………. 
    (cégszerű aláírás) 
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  4. számú minta 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
1.) .................................................................... név és cím] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy 
miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a „Vindornya-láp élőhelyének 
helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” tárgyú eljárás ajánlattételi felhívását és az 
ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetleges módosításokat, 
valamint a kiegészítő tájékoztatást, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket.  
 

 Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit.  

 
2.) Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén ezen feltételeknek megfelelően megkötjük 
ajánlatkérővel a vállalkozási szerződést, és vállaljuk annak szerződésszerű és maradéktalan 
teljesítését.   

 
 A kért nettó ellenszolgáltatás a felolvasó lapon ajánlati árként megjelölt összeg, a 

vállalt jótállási idő, és a teljesítési határidő csökkentése a felolvasó lapon megjelölt 
időtartam.  
 
3.) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 90 napig fenntartjuk. 
 
4.) Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén legkésőbb az ajánlattételi felhívásban előírt 
teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A § (3) bekezdése szerinti időpontokig ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátjuk. 
 
5.) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest 
nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a 
szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat.  
 
6) Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig az 
ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában előírt teljesítési biztosítékot ……… formában, a 
jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában jólteljesítési biztosítékot 
………………………formában bocsátjuk Ajánlatkérő rendelkezésére. Kijelentjük, 
hogy a teljesítési biztosíték a szerződés maradéktalan teljesítéséig az ajánlatkérő számára 
lehívható marad. 
 
7.) Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül/ nem tartozik 
a törvény hatálya alá.  
 
 
Figyelem! 
A megfelelőt aláhúzással kell jelölni! Közös ajánlattevők esetén úgy kell nyilatkozni, 
hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az egyes ajánlattevők milyen 
vállalkozásnak minősülnek. 
 
 ....................................., 2011. ............................ 
 
 ---------------------------------------- 

   cégszerű aláírás
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5. számú minta 

 
 

NYILATKOZAT  
a kizáró okok tekintetében* 

 
 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata által 
meghirdetett „Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
megnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom 
 
hogy az általam képviselt ajánlattevő/ a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/ a Kbt. 4. § (2) bekezdés b/c/d pontja szerinti 
szervezet/személy/erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, 
valamint a 61. § (1), bekezdésének és a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá. 

 
 

Kelt: ……………, 2011  …………….. hó ….. nap 
 

 
 

 
………………………………….……… 

     cégszerű aláírás 
 
 

 

*Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az erőforrást nyújtó 
szervezetnek a nyilatkozatot külön- külön kötelessége kiállítani!  
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6. számú minta 

 
Nyilatkozat  

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 63. § (3) bekezdés tekintetében 
 
 
 

 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata által 
meghirdetett „Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
megnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően ezennel kijelentem, hogy  
 
……………………………………………………. ajánlattevő  
 
nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a 61. § (1) bekezdésben, és a Kbt. 
62. § (1) bekezdésének meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó, a közbeszerzés 
értékének 10 %-át el nem érő mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót. 
 
 
Dátum:  
 
 
………..………………………. 
(cégszerű aláírás)  
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7. számú minta 
 
 
 

Nyilatkozat  
a bankszámlát vezető pénzintézet(ek)ről 

 
 
 

Alulírott ………..……………. (név), mint a(z) ……………………………. (cégnév) 
*ajánlattevő/ alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet/Kbt. 4. § 2 .b */ c * / d*  pontja 
szerinti szervezet/személy cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a 
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata ajánlatkérő által „Vindornya-láp élőhelyének 
helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű közbeszerzési eljárásban 
valamennyi bankszámlánkat vezető pénzintézet nyilatkozatát becsatoltuk a cégkivonattal 
egyezően. 
 
Az ajánlatunkba becsatolt pénzintézeteken kívül más pénzintézet részünkre bankszámlát 
nem vezet.  
 
 
**A cégkivonatban szereplő …. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,….. 
 
 
***A cégkivonatban nem szereplő …. számú bankszámla tekintetében akként 
nyilatkozunk,….. 
 
Dátum: ………………………….. 
 
 
………..…………… 
(cégszerű aláírás)  

 
* Aláhúzandó 
** Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés 
már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a 
nyilatkozatban kifejezetten utalni kell!  
** * Amennyiben olyan bankszámlával rendelkeznek, amely a cégkivonatban nem szerepel 
úgy, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell!  
 
Ajánlattevőnek, adott esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek (ha van ilyen) és a 
69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjai szerinti szervezetnek vagy személynek külön-külön 
kell nyilatkozni! 
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8. számú minta 
 
 
 

Nyilatkozat  
arról, hogy könyvvizsgálatra kötelezettség nem áll fenn 

 
 

„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
 
 

Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. 
(cégnév) *ajánlattevő/ alvállalkozó/ erőforrást nyújtó szervezet/ Kbt. 4. § 2 . b * / c * / 
d*  pontja szerinti szervezet/személy által teljesített és cégjegyzésre jogosult képviselője 
akként nyilatkozom, hogy az ………………………..………………. (nyilatkozatot tevő 
cég megnevezése) ……………… évben nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
 
 
Dátum:  
 
 
………..…………… 
(cégszerű aláírás)  

 
* Aláhúzandó 

 
 
 

Ajánlattevőnek, adott esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek (ha van ilyen) és a 
69. § (4) bekezdés alkalmazása esetén a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt Kbt. 4. § 2. pont b)-d) alpontjai szerinti szervezetnek vagy személynek külön-külön 
kell nyilatkozni! 
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9. számú minta 
 

 
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében 

 
 

 
Alulírott ………..……………. (név), mint a(z) ……………………………. (cégnév) 
*ajánlattevő/ alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet/Kbt. 4. § 2 .b */ c * / d*  pontja 
szerinti szervezet/személy cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom a 
Vidornyaszőlős Község Önkormányzata ajánlatkérő által „Vindornya-láp élőhelyének 
helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, hogy a 
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételünk 2008-2010. években az alábbiak 
szerint alakult:  
 

 Év Közbeszerzés tárgya szerinti (földmű építéssel - 
és mederkotrással vízi, vízrendezési műtárgyak 
építésével járó vízépítési kivitelezői) munkából 

származó nettó árbevétel  
Összeg (Ft) 

1. 2008  

2. 2009  

3. 2010  

ÖSSZESEN:  

 
Kelt: 
 
 
 
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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10. számú minta 
 

Nyilatkozat  
az erőforrást biztosító szervezet kötelezettség-vállalásához a pénzügyi-gazdasági 

alkalmassághoz, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári 
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 

 
Alulírott ….. (név), mint a …… (cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult 
képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Vindornyaszőlős 
Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Vindornya-láp élőhelyének 
helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.”elnevezésű eljárásban a(z) 
…………………………. (név) ajánlattevő részére az alábbi 
  

 alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági  
 
*……………………………………………………. 
 
…………………………………………………… 
 

 
követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk. 
 
 
Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és a fent megnevezett erőforrást nyújtó szervezet 
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 
 
Tudomásul vesszük, hogy a …………………. ( ajánlattevő neve ) ajánlattevő jelen 
nyilatkozat felhasználásával azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő 
szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak. 
 
Egyben akként nyilatkozunk, hogy a fenti alkalmassági követelmény(ek) igazolását az 
ajánlatban csatoljuk.  
 
Dátum: 
…………………………… 
Cégszerű aláírás 

 
* Meg kell jelölni azt az alkalmassági kritériumot, melynek igazolására az erőforrást 
biztosító szervezet bevonása történik (pl. 200….. üzleti év számviteli jogszabályoknak 
megfelelő beszámolója, …….év árbevételének adatai). 
 
 
Az ajánlattételi felhívás III.2.2) alatt a Kbt. 66. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján előírt 
minimum alkalmassági követelmény csak a többségi befolyás fennállása esetén 
igazolható erőforrást biztosító szervezet bevonásával. 
Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás 
fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be olyan 
okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget 
kizáróan igazolja a Ptk. 685./B § (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) 
bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. 
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11. számú minta 
Nyilatkozat  

  
Ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 évben végzett mély és vízépítési kivitelezési 

munkákról 
 

„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
 
Alulírott…………………………..(név), 
mint………………………………………...(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az – 
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. §. (2) 
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel alábbiak szerint nyilatkozom 
a(z)………………………………………...……………  *ajánlattevő / 10% feletti 
alvállalkozó / 10% alatti alvállalkozó**/ a Kbt. 4. § 2 . b * / c * / d*  pontja szerinti 
szervezet/személy / erőforrást nyújtó szervezet* által az előírt időszakban teljesített és 
sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett munkájáról: 
 

Földmű építéssel és 
mederkotrással, vízi, vízrendezési 

műtárgyak építésével járó 
vízépítési kivitelezői munka 

(feltöltés, bevágás építése, láp 
rendezés), valamint utak bevágási 

és feltöltési földmunkáinak 
elvégzése és mederkotrással járó , 

vízépítési kivitelezési munka 
megnevezése (tartalmi elemeinek 

rövid megjelölése) 

A megrendelő  
(szerződést kötő másik 

fél) neve és címe 

Az ellenszolgáltatás 
nettó összege  

Ft. 

A teljesítés ideje (befejezés - 
sikeres műszaki átadás-

átvétel- éve) és helye 

  
  
  
  

 
 
Dátum: 
 
………………………….. 
Cégszerű aláírás 
* A megfelelő szöveg, betű aláhúzandó  
** A Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén 
 
Amennyiben az ajánlattevő (alvállalkozó, erőforrást biztosító szervezet) jogutódlás folytán 
jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító 
okirat (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) becsatolása mellett, köteles ezen 
külön nyilatkozatban ismertetni a referencia munkát a fenti iratminta szerint, megjelölve, 
hogy a felhasználni kívánt referencia munkát az ajánlati dokumentáció (pl. szétválási 
okirat, referencia munkák listája) mely oldala tartalmazza. Több létesítményre vonatkozó 
nagyobb értékű referencia megbontható. 
 
 
Figyelem! Csatolni kell a megrendelőtől származó Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti 
referencia igazolást. 
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Ezen alkalmassági minimumkövetelmény igazolására csak abban az esetben vehető 
igénybe erőforrást nyújtó szervezet, ha az ajánlattevő és az erőforrást biztosító szervezet 
között a Ptk. 685/B §-a szerinti többségi befolyás áll fenn. 
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12. sz. minta 

Nyilatkozat 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 67. § (2) bekezdés b) pontja 

tekintetében 
„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 

 
 
Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttekintése után – a Kbt. 67. §. (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy a(z) 
………………………………………………..* ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / 10% 
alatti alvállalkozó**/ a Kbt. 4. § 2 .b / c  / d  pontja szerinti szervezet/személy / erőforrást 
nyújtó szervezet*rendelkezésére áll az alábbi eszköz: 
 
 

Megnevezés Főbb műszaki 
paraméter 

Saját / bérelt / 
előszerződéssel lekötött 

Gyári szám
Gyártmány, típus 

 

  

  

 
 
 
*A megfelelő szöveg, betű aláhúzandó  
** A Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén 
 
 
Dátum: 
………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
 
Ezen alkalmassági követelmény igazolására erőforrást nyújtó szervezet a közte és az 
ajánlattevő között fennálló befolyás mértékére tekintet nélkül igénybe vehető. 

 
 

Figyelem! 
A főbb műszaki paraméterekhez azokat az adatokat kell megadni, amelyek egyértelműen 
igazolják, hogy ajánlattevő rendelkezik az ajánlattételi felhívásban (III.2.3.M/2.) előírt 
műszaki, technikai felszereltséggel. 
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13. számú minta 
Nyilatkozat 

a Kbt.) 67. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében 
 

„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
 
 
Alulírott…………………………..(név), mint…………………………………...(cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttekintése után – a Kbt. 67. §. (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy a(z) ………………………………………………..  ajánlattevő / 
10% feletti alvállalkozó / 10% alatti alvállalkozó/ a Kbt. 4. § 2 .b / c  / d  pontja szerinti 
szervezet/személy 
a következő szakember(eke)t, felelős műszaki vezetőket nevezi meg, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe: 
 
 

 
felelős műszaki vezetőként 
bevonni kívánt személy*** 
megnevezése 

Képzettsége és  

Mély-és/vagy vízépítési 
kivitelezői felelős műszaki 

vezetői gyakorlati ideje 

 

 
Nyilvántartást vezető kamara  
megnevezése és nyilvántartás 

száma 

 
 

 

 
 
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 
(Becsatolandók a szakemberek végzettségét igazoló okiratok, eredeti szakmai önéletrajzuk, 
melyből megállapítható az alkalmassági feltételek fennállása (szakmai gyakorlati idő 
tartama, jelenlegi jogviszonya), az érvényes névjegyzékbe vételi határozat másolata, vagy a 
kamarai honlap elérhetősége, és rendelkezésre állási nyilatkozat) 
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14. számú minta  

 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 

Szakemberek rendelkezése állásáról 
 

„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
 

 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője Vindornyaszőlős Község Önkormányzata által 
meghirdetett „Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2..” 
megnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárásban, mint a 
…………………………………………………… (cégnév) …………………………… 
székhelyű ajánlattevő 10 % feletti /10 % alatti mértékben bevonni kívánt alvállalkozója 
kijelentjük,  
 
hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 
vállalkozási szerződés teljesítésében, annak teljes időtartama alatt a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően részt veszünk. 
 
 
 
 
Dátum:  
 
 
………..…………… 
(cégszerű aláírás)  
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15/a. számú minta 
Nyilatkozat  

az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásához a műszaki – szakmai 
alkalmassághoz  

 
Alulírott ….. (név), mint a …… (cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult 
képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Vindornyaszőlős 
Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Vindornya-láp élőhelyének 
helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű eljárásban a(z) 
…………………………. (név) ajánlattevő részére 
 

 műszaki, illetve szakmai alkalmassági  
 

követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint *: 
 
 
- ……………………………………………………  
 
Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és a fent megnevezett erőforrást nyújtó szervezet 
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. 
 
Tudomásul vesszük, hogy a …………………. ( ajánlattevő neve ) ajánlattevő jelen 
nyilatkozat felhasználásával azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő 
szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak. 
 
Egyben akként nyilatkozunk, hogy a fenti alkalmassági követelmény(ek) igazolását az 
ajánlatban csatoljuk.  
 
Dátum: 
…………………………… 
Cégszerű aláírás 
* a meg kell jelölni azt az alkalmassági feltételt, melynek igazolása erőforrás bevonásával 
történik. 
 
Figyelem! 
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) alatt a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján előírt 
minimum alkalmassági követelmény csak a többségi befolyás fennállása esetén 
igazolható erőforrást biztosító szervezet bevonásával. A b) és e) pont ennek fennállása 
hiányában is igazolható erőforrást nyújtó szervezettel.  
 
 
Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi befolyás 
fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő csatoljon be olyan 
okiratot (pl. ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget 
kizáróan igazolja a Ptk. 685./B § (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) 
bekezdése szerinti többségi befolyás fennállását. 
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15/b. számú minta 

Nyilatkozat  
az erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásához a műszaki – szakmai 

alkalmassághoz  
 
Alulírott ….. (név), mint a …… (cégnév, és székhely) nyilatkozattételre jogosult 
képviselője ezen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Vindornyaszőlős 
Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított „Vindornya-láp élőhelyének 
helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű eljárásban a(z) 
…………………………. (név) ajánlattevő részére 
 

 műszaki, illetve szakmai alkalmassági  
 

követelmények tekintetében erőforrást biztosítunk az alábbiak szerint *: 
 
 
- ……………………………………………………  
 
Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és a fent megnevezett erőforrást nyújtó szervezet 
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn. 
 
Tudomásul vesszük, hogy a …………………. ( ajánlattevő neve ) ajánlattevő jelen 
nyilatkozat felhasználásával azt igazolja, hogy nyertessége esetén az ajánlatkérővel kötendő 
szerződés teljesítésének időtartama alatt a szükséges erőforrások rendelkezésére állnak. 
 
Egyben akként nyilatkozunk, hogy a fenti alkalmassági követelmény(ek) igazolását az 
ajánlatban csatoljuk.  
 
Dátum: 
…………………………… 
Cégszerű aláírás 
* a meg kell jelölni azt az alkalmassági feltételt, melynek igazolása erőforrás bevonásával 
történik. 
 
Figyelem! 
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) alatt a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) és e) pontja alapján 
előírt minimum alkalmassági követelmény (munkagépek, és szakemberek) a többségi 
befolyás fennállása hiányában is igazolható erőforrást nyújtó szervezettel.  
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16. számú minta 
 

Nyilatkozat 
közös ajánlattétel esetén 

 
 
A(z) ….................................... (cégnév), valamint a(z) ….................................. (cégnév) a 
Kbt. 52. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 
által meghirdetett „Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 
3.1.2.” megnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásban.  
 
A Kbt. 70. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 
 
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 
kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. 
 
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a 
nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. 
(név) teljes joggal jogosult. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték 
megfizetése a  .......................…………......  számú bankszámlára, és a 
……………………………………………….. számú bankszámlára átutalással történik. 
Legkésőbb a teljesítési elismeréséig a Kbt. kifizetésre vonatkozó rendelkezések 
maradéktalan betartásával cégszerűen nyilatkozunk arról, hogy egyenként mekkora 
összegre vagyunk jogosultak az ellenszolgáltatásból. 
 
 
 
 
Dátum: 
 
……………………………………..   ……………………………………. 
            (cégszerű aláírás)                                                            (cégszerű aláírás) 
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17. számú minta 
Nyilatkozat 

 
 

a Kbt. 71. § (1) bekezdés a),  b),  c)  és d) pontja  szerint 
valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazásáról 

 
 
 
Alulírott…………………………...…………(név), mint a(z).…....…………...... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata által meghirdetett  
„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2..” megnevezésű 
egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy: 
 
1.  - A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók 
vesznek részt:*  
 
 Név, cím               közbeszerzési tevékenység megnevezése tevékenység aránya %   
 
 

  

       
-A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót 

igénybe venni.* 
 
2. a) A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben az alábbi munkarészek, 
tevékenységek elvégzésére kívánok alvállalkozóval szerződést kötni: * 
 
közbeszerzési tevékenység megnevezése
 

 
 

b) A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben nem kívánok alvállalkozót 
igénybe venni.* 
 
 
3. a) Az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet: * 
 
 
Szervezet megnevezése, címe  Alkalmassági követelmény, melyre az ajánlatt

az erőforrást biztosító szervezetet bevonja
 

 
 Kijelentjük, hogy az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között többségi befolyás áll 
fenn a Ptk. 685/B. § szerint  /  többségi befolyás nem áll fenn a Ptk. 685/B. § szerint. ** 
 
b) A szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet nem veszünk igénybe*. 
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4.  A Kbt. 69. § (8) bekezdését alkalmazzuk, a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem 
haladó mértékben az alábbi alvállalkozót (alvállalkozókat) kívánjuk igénybe venni 
alkalmasságunk igazolásához: * 
 
 
 Név, cím               Alkalmassági minimumkövetelmény megjelölése
  

            
 
7. A Kbt. 69. § (4) bekezdését alkalmazzuk, az alábbi a Kbt. 4. § 2. pont b)-d) pontja szerinti 

személy/szervezetet kívánjuk igénybe venni alkalmasságunk igazolásához,  
 
mint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a )pontja szerinti ( 10 % alatti) alvállalkozót /  
mint a  Kbt. 71.§ (1) bekezdés b )pontja szerinti, (10%  feletti ) alvállalkozót: * 

 
 Név, cím               a Kbt. 4. § 2. 

b), c) vagy d) pont 
szerinti szervezet***

Alkalmassági 
minimumkövetelmény

megjelölése    

közreműködésének 
mértéke % 

  
 

 

 
Figyelem, ha a 10%-ot meghaladó mértékben kívánja bevonni a teljesítésbe, az ilyen 
személyre, szervezetre a közbeszerzés értékének 10-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
 Dátum: 
 
 
 (cégszerű aláírás) 
 
* A nem kívánt rész áthúzandó. 
 
** Amennyiben több erőforrást nyújtó szervezetet von be az ajánlattevő, úgy szervezetenként 
külön-külön kell nyilatkozzon! 
 

*** meg kell jelölni, hogy a szervezet a Kbt. 4. § 2. b) c)-d) pontja közül melyik alá tartozik 
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18. számú minta 
 
 
 

Nyilatkozat  
 

10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozók szándékáról 
 
 
 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 
ajánlatkérőnek „Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” 
megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásban, mint a 
…………………………………………………… (cégnév) …………………………… 
székhelyű ajánlattevő 10 % feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozója kijelentjük,  
 
hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 
vállalkozási szerződés teljesítésében, a szerződésben foglaltaknak megfelelően részt 
veszünk. 
 
Kijelentjük, hogy a teljesítéshez további alvállalkozót nem veszünk igénybe/* 
 
 
 
Kijelentjük, hogy a teljesítéshez – a saját teljesítésünk 10%-át meg nem haladó mértékben 
- további alvállalkozót veszünk igénybe. * 
 
 
 
 
Dátum:  
 
 
………..…………… 
(cégszerű aláírás)  
 
 
*A megfelelő szöveg aláhúzandó 
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19. számú minta 

 
 

Nyilatkozat 
felelősségbiztosításról 

 
 

Alulírott……………………………………………………………………………..(név), 
mint a(z).…….……………..................…………………………………………………….. 
(cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kijelentem, hogy 
tudomásul vettük, hogy a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata ajánlatkérőnek 
„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő félnek a szerződéskötés 
időpontjában az ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő 
felelősségbiztosítással kell rendelkezni. 
 
Előzőekre tekintettel kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén a 
vállalkozási szerződés megkötésekor igazolt módon, a szerződés teljes időtartamára 
vonatkozóan, a bruttó vállalkozási díj 2 %-ának megfelelő értékhatárig terjedően, építési-
szerelési biztosítással fogunk rendelkezni vagy a meglevő felelősségbiztosításunk jelen 
kivitelezési munkára történő kiterjesztésével vagy új építési-szerelési felelősségbiztosítási 
szerződés megkötésével. 
 
Tudomásul vesszük, hogy a fenti tartalmú érvényes építési-szerelési biztosítás 
fennállásának igazolására szolgáló biztosítási kötvény másolatát legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjában átadjuk a Megrendelőnek. 

 
 

Dátum: 
 
………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
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20. számú minta 

 
 

Nyilatkozat 
2 fő munkanélküli foglalkoztatásáról 

 
 

Alulírott……………………………………………………………………………..(név), 
mint a(z).…….……………..................…………………………………………………….. 
(cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kijelentem, hogy 
tudomásul vettük, hogy a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata ajánlatkérőnek 
„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásában Ajánlatkérő a megkötendő szerződés teljesítését szociális 
feltételekhez kötötte, oly módon, hogy nyertes Ajánlattevő köteles az építési beruházás 
teljesítése alatt legalább 2 (kettő) fő munkanélkülit foglalkoztatni.  
 
Előzőekre tekintettel kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén a szerződés 
teljes időtartama alatt 2 fő munkanélküli foglalkoztatását biztosítjuk, és a foglalkoztatási 
jogviszony létesítését a vállalkozási szerződés megkötésekor igazoljuk.  
 

 
 

Dátum: 
 
………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
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21. számú minta 

 
 

Nyilatkozat 
 

 Környezetvédelmi szempontok érvényesítése tekintetében 
 

 
Alulírott……………………………………………………………………………..(név), 
mint a(z).…….……………..................…………………………………………………….. 
(cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kijelentem, hogy 
tudomásul vettük, hogy a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata ajánlatkérőnek 
„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásában Ajánlatkérő előírta, hogy a szerződés teljesítése során nyertes 
Ajánlattevő a környezetvédelmi szempontokat érvényesítsen, a papírfelhasználás, valamint 
a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció kizárólag 
elektronikus úton történjen, nyertes Ajánlattevő megadott mértékben újrahasznosított papírt 
használjon.  
 
Előzőekre tekintettel kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén a szerződés 
teljes időtartama alatt a felek közötti dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, 
nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 
kinyomtatásra. Vállaljuk, hogy a szerződés teljesítése során a nyomtatáshoz legalább 15%-
ban újrahasznosított papírt használunk fel, a környezetvédelmi szempontokat érvényesítjük. 
  
 

 
 

Dátum: 
 
………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
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22. számú minta 
 
 

Nyilatkozat 
 

Keletkező kitermelt anyagok (föld, iszap, növényzet) kezelésére 
 
 
 
Alulírott……………………………………………………………………………..(név), 
mint a(z).…….……………..................…………………………………………………….. 
(cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kijelentem, hogy 
tudomásul vettük, hogy a Vindornyaszőlős Község Önkormányzata ajánlatkérőnek 
„Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásában Ajánlatkérő előírta, hogy a szerződés teljesítése során nyertes 
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a keletkező kitermelt anyagok (föld, iszap, növényzet) 
kezelésére vonatkozó jogosultsággal.  
 
Előzőekre tekintettel kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén a szerződés 
teljes időtartama alatt a rendelkezni fogunk a keletkező kitermelt anyagok (föld, iszap, 
növényzet) kezelésére vonatkozó jogosultsággal.  

 
 

Dátum: 
 
………..………………. 
(cégszerű aláírás) 
 
 
Figyelem! 
Amennyiben nem a nyertes ajánlattevő fog rendelkezni a fenti kezelési jogosultsággal, úgy a 
befogadó nyilatkozatát kell benyújtani az ajánlatban a kezelés és befogadás jogszerűségére 
vonatkozóan. 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 51

I. A tervezett építési munkák: 
 
A tervezett vízilétesítmények céljuk szerint nem víztározási célúak, hanem részint arra 
szolgálnak, hogy a Vindornya-csatorna felszíni vízkészletét átadják a megmaradt lápterület 
felé (e célra létesül az 1. sz. ülepítő tó, valamint a 2. sz. vízháztartást javító tó). A 2. sz. tó 
feladata, hogy a tóba vezetett felszíni vizeket az altalajon keresztül a lápterület felé 
„kormányozza”. 

A Vindornya- csatorna 4+380 és 4+395 km-szelvényeibe épített mederduzzasztó- illetve 
vízkivételi mű feladata: a felszíni vizek 1. és 2. számú tavakba juttatása. 

A 3 sz. tó (092 hrszú területen) egy talajvízszint alá kikotort vízimű, melynek célja: láptűz 
esetén az oltóvíz biztosítása (maga a talajvíz szolgáltatja az oltási célú vízkészletet). 

A fő cél tehát a függő medrű Vindornya- csatornából a (vízgyűjtőről lefolyó, a vízfolyás 
által összegyűjtött) vizek „bekormányzása”a 089/11 hrsz.-ú fokozottan védett természeti 
területre, a láp vízellátásának javítására. A vízháztartás javítása a felszínalatti (talaj) víz 
közvetítésével valósul meg (felszín alatti hozzáfolyással, gyakorlatilag a nyomásszint 
emelésével), illetve a tőzeg kazettákba a Vindornya-csatorna vízkészlete nyílt árkokkal is 
eljuttatható. A tervezett tavak közül az 1. számú tó ülepítőként tervezett (vízminőség 
javítás, hordalék kiülepítés), a betervezett csekély (80 cm vízoszlop) vízborítás miatt az be 
fog nádasodni, elősegítve a csatornából érkező vizek gyökérzónában történő tisztítását, 
szűrését, ülepítését. 

A betervezett létesítmények összességében a tőzegbányászat során előállott kedvezőtlen 
vízháztartási helyzetet (lecsapolás miatti negatív vízháztartási mérleget) javítják az igénybe 
vehető felszíni vízkészlet erejéig. Ennek megfelelően a beavatkozás célja olyan 
vízállapotok helyreállítása a láp életében, amely jellemző volt a láp vízháztartására a 
tőzegbányászat megkezdése előtt (pangó víz és telített talajvíz állapot révén anaerob 
körülmények megteremtése). 

1I. A tavak és a duzzasztómű jellege és célja 

Az 1. számú tó a 2. számú tó ülepítőjeként létesül, a 2. számú tó a láp vízháztartását javító 
céllal létesül, a 3. számú tó talajvízbe mélyített tűzivíz biztosítási céllal épül. A tavak 
másodlagosan turisztikai célt (vizes élőhely bemutatása) is szolgálnak, csatlakozva a már 
meglévő, tanösvényhez. A tavak nem lesznek halasítva, a 2. és 3. számú tavakon (fenn- és 
karbantartás céllal) csónakkal lehet közlekedni. A tavak jellege: 1. és 2. számú tó: 
dombvidék völgyfenekén oldaltározós jellegű kialakítás, részint talajvízbe mélyítéssel, 
részint hossztöltéssel.  

A duzzasztómű a Vindornya-csatorna 4+382 szelvényébe épített széles küszöbű bukógát 
fa-betétpallós elzárással. A duzzasztmányból a vízkivételt a Vindornya-csatorna 4+395 
szelvényébe épített barátzsilip jellegű műtárgy biztosítja. A műtárgyak al- és felvízi oldalán 
burkolt medrek készülnek. 

Az 1. és 2. számú tavakat összekötő földcsatornába széles küszöbű bukógát épül fa-
betétpallós elzárással, a 2. számú tó talajvízszint felett tartott vízszintjének szükség szerinti 
vízleeresztésére (csak rendkívüli esetre) barátzsilip jellegű műtárgy létesül. 

A 3. számú tavon műtárgy nem létesül. 
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III. A tervezett vízi létesítmények műszaki adatai  

A kialakítandó tavak műszaki adatai (megadott magassági adatok Balti szint felett 
értendők): 

Az 1. számú ülepítő tó  
 A meder (089/11b hrsz.-ú területen) mintegy 150 m hosszú, szélessége 72 és 126 m 

között változik (szabálytalan alakú). 
 Az ülepítő tó feneke 131,90 m szinten kotrással kialakított, a 133,20 m alatti 

terepszintnél 133,20 m szintre töltés készül (mintegy 250 fm hosszon). 
 A tómeder kikotort rézsűinek vízoldali hajlásszöge: 1:2 (töltésnél is). Az építendő töltés 

geometriai méretei: töltés korona szélessége: 2,00 m, mentett oldali rézsű: 1:4-1:6 a 
rézsűk füvesítve lesznek, a füvesítendő rézsűk alá humuszosodó talajanyagot terítenek 
30 cm vastagságban. A töltéstestbe a kitermelt agyagos anyagból 131,00 m szintig 
vízzáró agyagmagot építenek be (2,4 m2 felület). A környezetbe illesztés miatt a 
partvonalat nem lehet „nyílegyenesen” kitűzni. Az ülepítő tó telepítése után, annak  
benádasodása várható. 

 A tervezett üzemvízszint: 132,70 m. 
 A tervezett tó üzemvízszinthez tartozó felülete, térfogata: a felület: 1,15 ha, a térfogat 

8.050 m3. 
 A kikotort és rézsűkkel kialakított tómeder teljes felülete:1,22 ha. 
 A tó kialakításhoz 11.800 m3 föld kiemelésére van szükség, a töltés építés mennyisége: 

2.750 m3, az összes partvonal-hossz kb. 600 m. 
 A tervezett tó hidrológiai adatai: A tervezett üzemvízszinthez (132,60 m) tartozó teljes 

térfogat: 8.050 m3. Az egyszeri feltöltési vízigény: 8.050 m3. 
 Az 1. számú ülepítő és a 2. számú tónál a várható évi elszivárgás (földműnél). 68.000 

m3. 
 Az 1. számú ülepítő és a 2. számú tónál a várható évi szabadvíz-felszín miatti párolgási 

veszteség: 28.200m3. 
 A tó „súlyponti” EOV koordinátái: 173695 ; 506260. 

A 2. számú tómeder (089/11b hrsz.)  
 Szabálytalan alakú, leginkább az Y két szárára emlékeztető. Az Y hosszabbik szára 

hosszirányban nyújtott átlagos hossza kb. 230 m, szélessége 30-80 m között váltakozik, 
az Y másik szára szinte trapéz alakú, hossza 108,00 m, míg szélessége 110,00 és 80,00 
méterek között változik, az Y két szárát egy kb. 40,00 m hosszú, átlagosan 15,00m 
széles csatorna köti össze. 

 A tó feneke 130,20m szinten kotrással lesz kialakítva, a 133,00 m alatti terepszintnél 
133,00 m szintre töltés készül (mintegy 590 fm. hosszon). 

 A tómeder kikotort rézsűinek vízoldali hajlásszöge: 1:2 (töltésnél is), 132,30 m szintnél 
2,00 m széles padka készül. Az építendő töltés geometriai méretei: töltés korona 
szélessége: 3,00 m, a vízoldali részen 132,30 m szinten 2,00 m széles padka készítendő, 
a mentett oldali rézsű: 1:4-1:6 a rézsűk füvesítve lesznek, a füvesítendő rézsűk alá 
humuszosodó talajanyagot terítenek 30 cm vastagságban. A környezetbe illesztés miatt a 
partvonal nem szabályos. 

 A tervezett maximális (feltöltési) üzemvízszint: 132,60 m, a várható évi közepes 
talajvízálláskor (ha feltöltés nem történik) a vízszint 131,50 m körüli lesz, a minimális 
talajvízszint nem fog 131,00 m alá csökkenni. 

 A tervezett tó üzemvízszinthez tartozó felülete, térfogata: 132,60 m maximális 
üzemvízszintnél a felület: 2,32 ha, a térfogat 52.000 m3. 

 A kikotort és rézsűkkel kialakított tómeder teljes felülete: 2,40 ha. 
 A várható évi közepes talajvízállásnál a térfogat 26.300 m3, a hozzá tartozó vízfelület 

21.550 m2 (2,15 ha), minimális talajvízállásnál a víztérfogat 14.000 m3 lesz. 
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 A tó kialakításhoz 60.500 m3 föld kiemelésére van szükség, a töltés építés mennyisége: 
7.080 m3, az összes partvonalhossz kb. 1.180 m. 

 A tervezett üzemvízszinthez (132,60 m) tartozó teljes térfogat: 52.000m3. Az egyszeri 
feltöltési vízigény (131,50 és 132,60 m szintek között): 25.700 m3. A várható minimális 
talajvízszintnél (131,00 m) a víztérfogat: 14000 m3. 

 Az 1. számú ülepítő és a 2. számú tónál a várható évi elszivárgás (földműnél). 68.000 
m3. 

 Az 1. számú ülepítő és a 2. számú tónál a várható évi szabadvíz-felszín miatti párolgási 
veszteség: 28.200 m3. 

 A tó „súlyponti” EOV koordinátái: 173690-73650 ; 506050-506905. 

A 3. számú tómeder (092 hrsz) 
 Téglalap alakú talajvízbe mélyített talajvíztó.  
 Az átlagos hossza kb. 250 m, szélessége átlagosan 100 m. 
 A tó feneke 129,50 m szinten kotrással lesz kialakítva, töltés nem készül. 
 A tómeder kikotort rézsűinek vízoldali hajlásszöge: 1:2, 131,20 m szintnél 2,00 m széles 

padka készül. A füvesítendő rézsűk alá humuszosodó talajanyagot terítenek 30 cm 
vastagságban. A környezetbe illesztés miatt a partvonal szabálytalan. 

 A tervezett üzemvízszint (az évi közepes talajvízálláshoz igazodóan): 131,50 m. 
 A tervezett tó üzemvízszinthez tartozó felülete, térfogata: üzemvízszintnél a felület: 2,40 

ha, a térfogat 48.000 m3. 
 A várható minimális talajvízszintnél (131,00 m.) a víztérfogat: 35.000 m3. 
 A kikotort és rézsűkkel kialakított tómeder teljes felülete: 2,48 ha. 
 A tó kialakításhoz 56.000 m3 föld kiemelésére van szükség, az összes partvonalhossz kb. 

680 m. 
 A tó medrébe egy ponton Balti alapszintre beszintezett lapvízmércét kell telepíteni! 
 A tó „súlyponti” EOV koordinátái: 173100 ; 506620. 
 

4. A vízkormányzást és vízszintszabályozást szolgáló műtárgyak és adataik: 

a) 1 db duzzasztómű a Vindornya-csatorna 4+380 szelvényében  

Jellege szerint Cipoletti- féle széles küszöbű bukógát fa betétpallós elzárással, 30 cm vastag 
száraz terméskőrakat habarcs kiöntéssel, mederélig „felburkolva”.  

A duzzasztómű 1,00 m fenékszélességű, súlytámfalszerű bukógát úsztatott betonból 4,00 m 
koronaszélességgel, a meglévő 133,75 mBf meder fenékszinten (műtárgy küszöb szint) 
indítva, a bukógát felső éle (az átbukás szintje): 134,55 mBf. Az elzárást U65 acélhoronyba 
helyezhető 2” fa betétpallók biztosítják. A duzzasztómű súlytámfalára egy db Balti 
alapszintre beszintezett lapvízmércét kell felszerelni. 

b) A duzzasztott térbe nyúlik be az 1. számú ülepítő tó töltését biztosító vízkivételi 
(barátzsilip jellegű) mű  

A betétpallós elzárású aknaműtárgyba – a Vindornya-csatorna 4+395 szelvényében - 
szerelik az U65 acélhornyokat (melybe a betétpallókat helyezik be szükség szerint). Az 
aknaműtárgyból indul a tó felé a víz tovább vezetését biztosító Ø80 tokos betoncső, amely 
a töltésrézsűbe kialakított burkolt rézsűsurrantóba vezeti a vizeket. A rézsűsurrantóból (20-
25% esés) a vizek közvetlenül a tó mederbe kerülnek.  
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A tó mederbe vezetésnél lábazati megtámasztást, bordát és burkolatot kell építeni a 6. 
számú tervrajz szerint, a burkolatok anyaga: vízépítési terméskőből kőrakat és 40 cm vastag 
kőszórás. A rézsűsurrantót (figyelembe véve a töltés teherbíró képességét) rőzseműből 
tervezik megépíteni, a szükséges helyeken kőrakattal kombinált fenékhevederekkel 
megerősítve (lásd 6. számú tervrajzot – Vízjogi Engedély. Terv). 

A mederből a vízkivételi fenékszint (műtárgy küszöb szint): 133,86 mBf, a tokos betoncső 
133,85 mBf szintről indul, a 9,00 m hosszú rézsűsurrantó a tó tervezett 131,90 mBf 
szintjére érkezik. 

c) Az 1. számú ülepítő tó víz továbbvezetését szolgáló (összekötő földárok a 2. számú 
tóval) földárkába 1 db víz leeresztést és leürítést szolgáló műtárgy 

A műtárgy jellege szerint Cipoletti- féle széles küszöbű bukógát fa betétpallós elzárással, 
30 cm vastag száraz terméskőrakat habarcs kiöntéssel, meder élig „felburkolva”.  

A duzzasztómű 1,00 m fenékszélességű, súlytámfalszerű bukógát úsztatott betonból 4,80m 
koronaszélességgel, 131,80 mBf. meder fenékszinten indítva, a bukógát felső éle (az 
átbukás maximális szintje): 132,70 mBf, üzemszerűen 132,70 mBf szint. Az elzárást U65 
acélhoronyba helyezhető 2” fa betétpallók biztosítják. A bukógát ülepítő tó felöli falára 1 
db Balti alapszintre beszintezett lapvízmércét kell felszerelni. 

A bukó alvízi oldalán építendő egy kb. 16% esésű burkolt mederszakasz kb. 6,00m 
hosszan, a földmeder felé az energia elemésztése céljából 8,00 fm. hosszon száraz 
kőburkolatot kell építeni 30cm vastagságban. A surrantott szakasz 130,99 mBf szintre 
érkezik. 

d) A 2. számú tó tározott vizének láp felé történő továbbengedése- vezetése céljából 1 db 
leeresztő barátzsilip építendő: 

A barátzsilip (aknaműtárgy) és a levezető Ø80 tokos betoncső fenékszintjét (küszöb 
szintjét) 131,10 mBf szinten tervezem kialakítani (a várható minimális talajvíz szint az 
irányadó a küszöbszint megállapításánál), a betoncső felé a túlfolyást U65 acélhornyokba 
helyezhető 2” fabetét pallók biztosítják. A tó maximális üzemvízszintje: 132,60 mBf. 

A barátzsilip felmenőfalába Ø10 betonacélból ritka halrácsot kell beépíteni (ha természetes 
módon hal megtelepedik, az ne szökhessen el). A barátzsilip tó felöli falára 1 db Balti 
alapszintre beszintezett lapvízmércét kell felszerelni. 

A betoncső utáni szakaszon a medret burkolni szükséges 5,50 m hosszon száraz kőrakattal 
30 cm vastagságban. 

A vizek tovább vezetését kézzel építendő földárok biztosítja (1,00 m fenékszélesség, 1:4 
rézsűhajlás, kb. 50 cm medermélység).  

IV. Egyéb vízi létesítmények 

a) Az 1. számú ülepítő tavat a 2. számú tóval összekötő föld csatorna 

A hordaléktól és egyéb lebegő anyagoktól megtisztított víz tovább vezetésére szolgál. 
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A föld csatorna műszaki adatai: Hossza: 125 fm, esése 4-10 és 160 ‰ között váltakozik, a 
0+108 szelvényig földmeder, utána burkolattal épített. Fenékszélesség: 1,00m, a rézsűhajlás 
1:2 arányú. A fenékszintek 130,60-131,90 mBf. szintek közöttiek. A szabad rézsűfelületek 
füvesítendők. 

b) A 2. számú tó vízleeresztő zsilipjéhez kapcsolódó elvezető földárok 

A műtárgyon átvezetett vizek láp felé történő tovább vezetésére szolgál (089/11b hrsz.), 
csak és kizárólag kézzel építhető. 

A föld csatorna műszaki adatai: Hossza: 90 fm, esése 0,5 ‰. Fenékszélesség: 1,00m, a 
rézsűhajlás 1:4 arányú. Az indító fenékszint (a zsilip küszöb szintjétől számítva): 131,10 
mBf., a medermélység 50 és 90cm között változik. A szabad rézsűfelületek füvesítendők. 

A projekt által elvárt eredmények  

A beruházás megvalósítása következtében elvárt közvetlen eredmény a célterület 
talajvízszintjének emelkedése és az éves talajvíz nyomásszint-ingadozás csökkenése. 

A projekt eredményeként a védett Vindornya-láp, mint értékes vizes élőhely megőrzése, 
fenntartása, ennek kapcsán az őshonos, védett növény és állatfajok védelme várható.  

A terület degradációja megindult. A romlás feltűnő jelei a magas aranyvessző (Solidago 
gigantea), a parlagfű (Ambrosia elatior), a nagy csalán (Urtica dioica) és a siska nádtippan 
(Calamagrostis epigeios) nagyarányú térhódításában mutatkoznak meg. 

Az általános szárazodáson kívül egyedi problémát jelentenek a kiszáradt tőzeges területen 
keletkező tüzek, melyek a terület megközelíthetetlensége és a tűz jellege miatt a 
rendelkezésre álló hagyományos tűzoltási módszerekkel nem oldhatók el. 1993-ban 30 
hektár terület vált a tűz martalékává. A tüzek keletkezésének gyakorisága nő, és egyre 
nagyobb pusztítást végeznek a kiszáradás mértékének növekedésével párhuzamosan.  

A szükségessé vált vízpótlás alapja a területről az összegyülekező vizet gyorsan levezető, a 
láp területen keresztülhúzódó Vindornya-csatorna vizének visszatartása, hasznosítása. A 
tervezett vízpótlás a Vindornya-lápnak a Vindornya-csatorna jobb partjára eső részét érinti. 
A tervezett beavatkozás közvetlen célterülete a Vindornyaszőlős közigazgatási területére 
eső láprész, de a vízpótlás hatása az attól délre eső, Vindornyafokhoz tartozó területet is 
érinti. 

A terület vízellátásának javítása mellett a területen terjedő gyomfajok visszaszorítására 
tisztító kaszálást irányzott elő, mely a magasabban fekvő, fertőzött területekre irányul.  

V. A környezet védelme a munkavégzés során 

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei berendezései és technológiái 
környezetkímélők legyenek. 

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem 
lépheti túl a magyar szabványban megengedett határértéket. A Vállalkozónak azonnal, 
folyamatosan el kell távolítania, és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra 
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rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvóintézkedéseket kell foganatosítani a köz  
védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. 

 

Egyéb bontott anyagokat a Vállalkozónak saját hatáskörében megválasztott, hivatalos 
lerakóhelyre kell szállítani. A veszélyes hulladékot annak átvételére jogosult szervezetnek 
kell átadni. Ezek költségét az ajánlati árba kell beépíteni. 
 
VI. Tételes költségvetési kiírás: 

Költségvetés készítésénél az építési tervdokumentáció méret-és mennyiségszámítás 
mellékletét kell figyelembe venni és alkalmazni, amelyeket ajánlatkérő a műszaki leírás 
részeként külön excel táblázatban bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Letölthetőek a 
www.vindornyaszolos.hu honlapról. 
 

Ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre hivatkozást tartalmaz, az kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést is érteni kell. 
 

VI. Az építési munkához az alábbi tervdokumentáció kerül átadásra az ajánlattevőknek. 

-  Vindornyaszőlős, Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése a 89/11 hrsz 
és 092 hrsz., a láp vízellátásának és tűzivíz készletének biztosítására tervezett tavak 
kialakításával 2010. november– vízjogi létesítési engedélyezési terv és annak 
mellékletei (Geo Sivo Kft. által készített)  

 
- Vízjogi létesítési engedély - Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 23-2/8/2011.sz. határozata. 
- Előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadása - Nyugat-Dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 23/1/9/2011./I. sz. 
határozata. 

 
VIII. Határidők 
 

A munkák megvalósításának véghatárideje az ajánlattételi felhívásban kerül 
meghatározásra.  

A Vállalkozónak az összes munkavégzési folyamatra vonatkozóan sávos ütemtervet kell 
szolgáltatnia, melyet a munkakezdés előtt a Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A munkát 
elkezdeni csak a jóváhagyott ütemterv birtokában szabad! 
 
Részteljesítési határidők:   

1. részhatáridő: a 15 %-os fizikai készültségi foknál  -  

2. részhatáridő: a 30%-os fizikai készültségi foknál  -. 

3. részhatáridő:az 50%-os fizikai készültségi foknál  -  

4. részhatáridő: a munkák 70%-os készültségénél -2012. december 1., feltétel, hogy a 
tómedrek földmunkái elkészüljenek a töltésépítéssel, és rézsűképzési munkákkal.  
5. részhatáridő: a 85 %-os fizikai készültségi foknál. 
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2. Véghatáridő: 2013. 10.15., illetve az ajánlatban a bírálati szempontként vállalt 
naptári napokkal csökkentve. 
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IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE 
 
 
 
 
 

FIGYELEM!  Ezt a szerződéstervezetet nem kell az ajánlathoz csatolni! 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS   
TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről 

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata  
székhely: 8355 Vindornyaszőlős Dózsa György 

út 21.
képviselője:  Tálos Zoltán polgármester
bankszámla szám: 11749053-15437510-00000000

törzsszám: 437518
adószám: 15437510-1-20

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
 

Vállalkozó 
székhely:  
képviselője: 
cégjegyzékszám: 
bankszámla szám: 

adószám: 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),  
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

I. A szerződés tárgya 
 

Miután Megrendelő az általa meghirdetett K.É. …... számú, „Vindornya-láp élőhelyének 
helyreállítása és fejlesztése - KEOP 3.1.2.” elnevezésű - „KEOP – 2009-3.1.2. Élőhely 
védelem-, és helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” 
program keretében támogatott építési beruházás kivitelezése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Vállalkozót hirdette ki nyertesként, Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig 
elvállalja a Vindornya-láp élőhelyének helyreállításával és fejlesztésével kapcsolatos 
építési munkát a 2. számú mellékletben meghatározott terv/ műszaki leírás (a 
továbbiakban: műszaki tervdokumentáció), és a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által 
benyújtott ajánlati dokumentáció szerinti műszaki tartalommal. 

 
 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy Megrendelő a kivitelezési 

dokumentációt jelen szerződés aláírásáig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. 
Vállalkozó a tervdokumentációt, a mennyiségeket leellenőrizte, azokat elfogadta és 
kivitelezésre alkalmasnak találta. 
 

II. Vállalkozási díj 
 

II.1.  A I. pontban és a jelen szerződésben részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan 
teljesítéséért, valamint a jótállási (garanciális) kötelezettségek teljesítésének ellenértékeként 
a Vállalkozót fix, egyösszegű, befejezés időpontjára prognosztizált vállalkozási 
átalánydíjként  
 

Nettó vállalkozási díj:               ...,-Ft
+ Áfa (25%)               ...,-Ft
Bruttó vállalkozási díj:               ...,-Ft
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 illeti meg.  
 

II.2.  A vállalkozási díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, valamint a közbeszerzési 
eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, továbbá az árazatlan 
költségvetési kiírás, valamint a kivitelezés helyszínének teljes ismeretében határozta meg, 
és az ár megállapítása során figyelemmel volt az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz 
minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő 
feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen 
szerződésben, illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten 
szerepel, illetve nincs részletezve).  

 
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka 
kivételével semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet (amennyiben annak 
Közreműködő szervezet általi jóváhagyása, és arra a Közbeszerzési törvény szerinti 
közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént). 
 

II.3. A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj összegét a „KEOP – 2009-
3.1.2. Élőhely védelem-, és helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának 
mérséklése program biztosítja”, az, amelyről ajánlatkérő támogatási szerződést kötött a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi. u. 20-22.) Támogató 
képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel.  

 

II.4.  A jelen szerződés szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik, úgy az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti 
meg. 

  
II.5 Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305. §-

ának (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére hozzájárulását adja 
a.......................... ..........nál vezetett .................... sz. számlája  terhére történő beszedési 
megbízás teljesítésére.    

 
 

III. Teljesítési határidő 
 

III.1.  Munkaterület átadása 
 A munkaterület (Vindornyaszőlős 089/11 hrsz., 092 hrsz. ingatlanok területén) átadásának 

határideje: a szerződéskötés (jelen szerződés XI.1. pontja szerinti) napjától számított 5 
munkanapon belül (a munkaterület átadására rendelkezésre álló határidő első napja a 
szerződéskötés napját követő nap), de legkorábban 2012. január 15. napja. (adott esetben) 

 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a munkaterület átadása időpontjára a 
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen: 

 - építési napló megnyitása, 
 - érvényes kivitelezői felelősségbiztosítás megléte a vállalkozási díj legalább 2 %-ának 

(kettő százalékának) megfelelő mértékű, 
 - egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte. 
 
III.2.  Megrendelő a kivitelezési munkák által érintett területeket biztosítja, minden egyéb 

ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles 
gondoskodni.  
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III.3.  Teljesítési határidő 
 
A teljesítési határidő kezdő napja 2012. január 15.  

  
 Részteljesítési határidők:  
 

1. részhatáridő: a 15 %-os fizikai készültségi foknál  -  
 

2. részhatáridő: a 30%-os fizikai készültségi foknál  -. 

3. részhatáridő:az 50%-os fizikai készültségi foknál  -  

4. részhatáridő: a munkák 70%-os készültségénél -2012. december 1., feltétel, hogy a 
tómedrek földmunkái elkészüljenek a töltésépítéssel, és rézsűképzési munkákkal.  
5. részhatáridő: a 85 %-os fizikai készültségi foknál. 
 

 A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat  

2013. ……………. napjáig 

teljes egészében befejezi. (2013. október 15. napjánál ajánlatban vállalt rövidebb 
teljesítési határidő)  
 
Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés 
utolsó napja az ezt követő első munkanap. 
 
Az átadás átvétel megkezdésének legkésőbbi időpontja: 

a teljesítési határidő utolsó napja 

. 
 

III.4. A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli 
hozzájárulásával. 
 

IV. Felek jogai, kötelezettségei 
 
IV.1. A jelen szerződés szerinti munka vízjogi létesítési (építési) engedélyhez kötött, az építési 

engedélyt a Megrendelő szolgáltatja. Minden egyéb, a megvalósításhoz szükséges engedély 
beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel összhangban 
megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, 
melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek. Vállalkozó a 
munkanemekre érvényes Műszaki Előírásoknak és technológiai előírásoknak mindenben 
megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A tervdokumentációtól 
eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával 
alkalmazhat. 

 
IV.2. A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható 

akadály időben megszüntethető legyen. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését 
akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és 
egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. A 
Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen 
megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelent a Megrendelőnek, és 
együttműködik a megfelelő megoldás kidolgozásában. 

 
IV.4.  Vállalkozó köteles a III.3. pont szerinti teljesítési határidőt minden körülmények között 

betartani. Ha a munkálatok előrehaladása alapján úgy látszik, hogy nem tartható a teljesítési 
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határidő, abban az esetben Vállalkozó – Megrendelő felszólítása vagy utasítása nélkül is – 
köteles minden megfelelő intézkedést megtenni munkakapacitásának megerősítésére. 

 
IV.5.  Építési napló 
 
 A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni és azt az építés helyszínén tartani. Az építési 

naplót Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles megnyitni és magyar 
nyelven folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet szerint. 

 A Vállalkozó köteles a Megrendelő építési naplóba bejegyzett észrevételeit, kifogásait 
kivizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatni, hiba esetén azt a 
lehető legrövidebb időn belül elhárítani.  

 
  IV.6 Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek 

nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben: 
 

Megrendelő képviselői Vállalkozó képviselői
Név:  Név:

műszaki ellenőr Felelős műszaki vezető * 
Telefon:  Telefon:
Fax:  Fax:
Mobil:  Mobil:
E-mail  E-mail

 
A teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr: ……………………… 
 
* felelős műszaki vezetőként a közbeszerzési eljárásban felelős műszaki vezetőként megnevezett, 
alkalmassági követelményeknek megfelelt személy nevezető meg  

 
A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles 
Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új felelős műszaki vezetőnek is meg kell felelnie az 
ajánlati felhívásban előírt feltételeknek, melyet Vállalkozónak igazolnia kell. 
 

IV.7.  Megfelelőség 
 
 Vállalkozó munkavégzése során a kiviteli tervdokumentációban (annak részletes 

költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés 
csak Megrendelő jóváhagyásával lehetséges. A Vállalkozó a beépített anyagok, 
szerelvények, stb. és az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez 
a - Megrendelő által jóváhagyott - mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A 
Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. 
A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási 
engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, 
stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos 
vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében 
Vállalkozót terhelik. 

 
IV.8.  Vállalkozó köteles a szabványok, műszaki előírások által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 

elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az 
intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni Az elkészített műbizonylatok, jegyzőkönyvek 
az építési napló mellékletét képezik, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni. 
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IV.9 Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőző 3 (három) nappal Vállalkozó 
értesíti Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Az ellenőrzés elmulasztása 
Vállalkozót a neki felróható szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem mentesíti. 
 

IV.10.  Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok 
derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra 
vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és 
egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz 
eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére 
elvégeztetni. 

 
IV.11.  Vállalkozó feladata saját munkaterületének felelős őrzése, a munkájához szükséges 

szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint 
vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési 
munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi 
berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a 
munkaterületről történő eltávolítása.  

 
IV.12.  Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges 

intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. 
Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

 
IV.13.  Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy 

harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást 
követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, fax, és e-mail) 
bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen 
kivizsgálni. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének alábbi címére küldi az értesítéseit: 
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 8355 Vindornyaszőlős, Dózsa György u. 21. a 
X.1. pont szerint. 
 

IV.14.  Az építési helyen található minden mozgó és stacioner berendezéséért és felszereléséért, 
valamint a Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott anyagokért a 
megsemmisülésre, a károsodásra vagy a lopásra vonatkozó minden felelősséggel a 
Vállalkozó tartozik, hacsak a kárt nem bizonyítottan és kizárólag vis maior esemény okozta 
a Vállalkozó mindennemű ráhatása nélkül. Lopásért, Vállalkozó alkalmazottai vagy idegen 
személy általi szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás miatti értékcsökkenésért minden 
esetben Vállalkozó felel. 

 
IV.15.  Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület folyamatos, napi 

tisztántartása, a keletkezett hulladék vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, 
szelektív kezelése és - a munkaterületről történő - folyamatos elszállítása. A Vállalkozó a 
kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – 
elszállítására ( elszállíttatására ) kötelezett szervezetként …………………………- t  (név)  
nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe 
venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a 
Megrendelőnek. 

 
IV.16. Munka-, tűz- és környezetvédelem  
  

 Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős 
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betarttatni, 
dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat 
elvégeztetni, a tűz- és munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és 
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biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan 
ellenőrizni. Vállalkozó Megrendelővel együttműködik az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesítésében. Tűzveszélyes tevékenység 
esetén a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra dolgozóit kioktatja.  
Vállalkozó köteles a Megrendelő munka-, tűz- és környezetvédelmi ügyekben 
meghatalmazott, ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi 
ellenőrzését segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni. Vállalkozó 
köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet Megrendelő felelős vezetőjének 
jelenteni, a munkájával összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni, és a 
szükséges nyilvántartást vezetni. Amennyiben Vállalkozó nem tartja be a fenti 
szabályzatban rögzített kötelezettségeit, úgy az 1993. évi XCIII. törvény 40.§ (2) 
bekezdésében foglalt felelősség őt terheli. 
 

IV.17.  Foglalkoztatási szabályok betartása 
 

 Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles 
dolgozóit egységes, cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni. Vállalkozó rendelkezik 
dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és 
rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának bármely követelését - beleértve a TB 
viszontkövetelését is - fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen 
követelést nem támaszthat. 

 
 Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a Zalaszentgróti statisztikai 

kistérségben nyilvántartott munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek közül 2 fő 
foglalkoztatását biztosítani. 

 
IV.18.  Kooperációs megbeszélések   
 

Kooperációs tárgyalások (megbeszélések) összehívását a Megrendelő, a Vállalkozó és 
Mérnök egyaránt kezdeményezheti. 
Kooperációs tárgyalásokra minden második hónap első keddjén kerül sor a Vállalkozó által 
biztosított. Irodahelyiségben. 
 

 Vállalkozó köteles nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magát a Megrendelő 
képviselője által összehívott munkahelyi koordinációt szolgáló megbeszéléseken, és a 
szükséges intézkedéseket az ott megbeszéltek alapján a munkák ütemszerű végrehajtása 
érdekében megtenni. 

 
IV.19. Alvállalkozók, egyéb közreműködők 
 
 Vállalkozó az I. pontban meghatározott feladat végrehajtásához – a közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően – Alvállalkozót/ a Kbt. 69. § (4) 
bek. szerinti szervezetet vesz igénybe / nem vesz igénybe.  

 A 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozó/a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti szervezet neve, 
székhelye:.................... 

 Azon munkák megnevezése, amelyekhez10% feletti mértékben alvállalkozót/ a Kbt. 69. § (4) 
bek. szerinti szervezetet vesz igénybe................. 

 
 A szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt - a beszerzés értékének tíz 

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó működhet közre, 
továbbá köteles közreműködni a 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett 
alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük tíz százalékát 
meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet. 
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A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozóként megjelölt szervezetet (személyt) csak 
akkor vonhat be a teljesítésbe, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre 
nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg 
szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és a Megrendelő előre írásban megadja 
hozzájárulását az új alvállalkozó igénybe vételére és személyére vonatkozóan.  
A hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a bevonni kívánt alvállalkozó (személy) 
feleljen meg azoknak a 69. § (2) bekezdése szerinti műszaki-szakmai alkalmassági 
minimum követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

 
A Megrendelő a jelen szerződés nettó értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó közreműködéséhez csak a jelen szerződés olyan 
részeinek teljesítése tekintetében járul hozzá, melyet a Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban benyújtott ajánlatában megnevezett. 
Azon munkák megnevezése, amelyekhez 10% alatti mértékben alvállalkozót /Kbt. 69. §  (4) 
bek. szerinti szervezetet vesz igénybe................. 

  
 A Vállalkozó a munkák egyéb részét csak a Megrendelő előzetes egyetértésével adhatja 

alvállalkozásba. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén a Műszaki ellenőr 
felszólíthatja a Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben az három 
napon belül nem történik meg, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú 
felmondására.  

 
A Vállalkozó fent megjelölt alvállalkozója/i. igénybe vesz a saját teljesítése 10%-át meg 
nem haladó mértékben / nem vesz igénybe - alvállalkozót. 
 
A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel.  
 

IV. 20. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során a környezetvédelmi 
szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék 
csökkentése érdekében közöttük a kommunikáció kizárólag elektronikus úton történik. 
Továbbá, a szerződés teljesítése során a dokumentálást elektronikus adathordozón végzik, 
csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A 
vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyomtatáshoz legalább 15%-ban 
újrahasznosított papírt használ. 

 
IV.21. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a 

rendelkezik a keletkező kitermelt anyagok (föld, iszap, növényzet) kezelésére vonatkozó 
jogosultsággal.  

 
 

V. A teljesítés ellenőrzése, igazolása 
 
V.1.  Vállalkozó az építési naplóban az elvégzett kivitelezési feladatokat ellenőrizhető módon 

regisztrálja. Vállalkozó a szerződés szerinti tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatást 
Megrendelő kérésére 8 (nyolc) naptári napon belül megadja. 
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V.2.  Műszaki Ellenőr 
  
 Megrendelő köteles a munkát a műszakilag indokolt és a vonatkozó jogszabályok által 

előírt időközökben ellenőrizni. Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladatok 
teljesítését a IV.6. pontban megjelölt képviselője (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr, úgyis 
mint Mérnök) útján ellenőrzi. A Műszaki Ellenőr jelen szerződésben foglalt feladatok 
teljesítését ellenőrzi, és a tapasztalatait, utasításait írásban – a vonatkozó jogszabályok 
szerint – az építési naplóban, illetőleg jegyzőkönyvben rögzíti.  

  
VI. Készre jelentés, és átadás-átvételi eljárás 

 
VI.1.  A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munka készre jelentését akkor teheti 

meg, ha az elkészült mű akadálymentesen (azaz forgalomterelés nélkül) rendeltetésszerűen 
használható. Ellenkező esetben a Megrendelő nem köteles elfogadni a készre jelentést. 

 
VI.2.  A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt 

időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha a 
Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Megrendelőnek átadja az 
alábbiakat:  

- Megvalósulási terv (5 pld. papír alapon + 1 pld. CD-n), melynek része a fenntartási 
útmutató stb.) 

- Minősítési dokumentáció 
- Beépített anyagok, termékek megfelelőségi igazolása 
- Közmű üzemeltető(k)/ ingatlan tulajdonos(ok) nyilatkozata a megfelelőségről 
- A munkákkal érintett harmadik fél hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben ez az eset 

fennáll) 
 
A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok (és CD) hiánya miatt a 
Megrendelő a műszaki átadás-átvétel nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig 
fennáll, míg a Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos 
kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

VI.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő köteles megvizsgálni az elkészült 
építőipari kivitelezési tevékenységet, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben 
foglaltak teljesülését. Megrendelő köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban 
megjelölt szerveket.  

 
VI.4.  A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatások átadás-átvételre megfelelősége csak abban az 

esetben tekinthető adottnak, ha az illetékes hatóságok részéről valamennyi szakhatósági 
engedély, valamint az érintett közüzemek, továbbá egyéb érdekeltek részéről minden 
hozzájáruló nyilatkozat külön feltétel nélkül, jogerősen megadásra került. 
 

VI.5. Az eljárás során Vállalkozó igazolja, hogy: 
- a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek, az egyesített vagy kiviteli 
tervnek és a hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt 
módosításoknak megfelelően - hiány - és hibamentesen elkészült, 
- rendelkezésre állnak a beépített anyagok minőségi tanúsítványai, az eljárást megelőző 
vizsgálatok bizonyítványai, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe 
helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély 
megtagadására. 

 
VI.6.  Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat 

alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
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valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, és az esetleges szükséges javítások 
határidejét jegyzőkönyvben rögzíti.  

 A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány vagy hiba miatt, 
amely a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Nem tekinthető 
hibának, ha a Vállalkozó a tervben és a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat 
használt fel azért, mert a tervezett anyagot kellő időben beszerezni nem lehetett, feltéve 
hogy erről a Megrendelőt értesítette és az anyag helyettesítése nem idézi elő sem az érték, 
sem a használhatóság lényeges csökkenését. 

 
VI.7.  Amennyiben Megrendelő a létesítmény átvételét az esetleges hibák, hiányok jelentősége 

illetve mennyisége miatt megtagadja, egyúttal az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő 
határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. 

 
VI.8. A jelen szerződés akkor tekintendő teljesítettnek a Vállalkozó részéről, ha valamennyi 

szerződéses kötelezettségének eleget tett, és az általa elvégzett munkák műszaki átadás-
átvétele sikeresen lezárult. A Vállalkozó ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az 
előzőekben írtakra figyelemmel lesz a készre jelentés időpontjának megállapítása során.  

 
VI.9. A Megrendelő vállalja azt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást, a Vállalkozó által a fenti 

rendelkezések figyelembevételével megküldött készre jelentés kézhezvételét követő 15 
napon belül megkezdi és a megkezdésétől számított 25 (huszonöt) naptári napon belül 
lefolytatja.  

 
Amennyiben a műszaki átadás –átvétel lefolytatására fennálló határidő – igazolhatóan – 
nem a Vállalkozónak felróható okból hosszabbodik meg, úgy a 25. napot követően a 
Vállalkozó részére köteles a teljesítésigazolást kiadni.  
 

VII. Díjfizetés 
 
VII.1. Megrendelő előleget nem fizet.  

 
Vállalkozó 5 darab részszámla kibocsátására jogosult – a műszaki ellenőr által leigazolt a 
készültségi foknak megfelelő teljesítés alapján: 
 

- 15 %-os készültségi foknál a vállalási ár 15%-ának megfelelő, 
- 30 %-os készültségi foknál a vállalási ár további 15%-ának megfelelő, 
- 50 %-os készültségi foknál a vállalási ár további 20%-ának megfelelő, 
- 70%-os készültségi foknál a vállalási ár további 20%-ának megfelelő 
- 85%-os készültségi foknál a vállalási ár további 15%-ának megfelelő 

 
összegű részszámla kiállítására jogosult.  
 
A kivitelezés befejezésekor a vállalási ár 15%-ának megfelelő összegben végszámlát 
állíthat ki.  
 
Az ellenszolgáltatás teljesítése: a Kbt. 305. § (3)-(5) bekezdés előírásai (szállítói 
finanszírozás) – támogatásból fizetendő megrendelések esetén – a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló jogszabály szerint történik. Az ellenérték kiegyenlítése 
átutalással, magyar forintban (HUF) történik. 
 
A Vállalkozó az I. pont szerinti létesítmény befejezésekor a jelen szerződés teljesítése, a 
jelen szerződésben meghatározott munkák teljes körű elvégzése, és a sikeres műszaki 



 68

átadás-átvételi eljárás lezárása esetén, a Kbt. 305. § (3) bekezdés a), b), c), e), f) és g) 
pontjai szerint jogosult számla kibocsátásra. 

  

A Vállalkozó mind a részszámlákat, mind a végszámlát a Megrendelővel előre egyeztetett 
tartalmi követelményeknek megfelelően állítja ki. 
 
Vállalkozónak a g) pont szerinti  számlához csatolnia kell az alábbiakat: 

– Értesítés engedményezésről/faktorálásról – Engedményes, Vállalkozó és Bank 
aláírásával (ha releváns) 

– Értesítés engedményezésről/faktorálásról – Vállalkozó nyilatkozata (ha releváns) 
Engedményezési/faktorálási szerződés cégszerűen hitelesített másolata 

– Adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott nemleges adóigazolás (szerződés 
szerint) 

 
VII.2. A Megrendelő csak akkor köteles a számlához tartozó teljesítésigazolást a Vállalkozó 

részére kiadni, ha a Vállalkozó a Megrendelőnk átadja az alábbiakat: 
- Fenntartási Útmutató 
- Sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv 
- Jóteljesítési biztosíték rendelkezésre állásának igazolása    
- Lezárt Építési Napló 
- Adóhatóság, vámhatóság által kibocsátott nemleges igazolások 
- Fentiek átadáson túl akkor, ha az emléktábla kihelyezése megtörtént. 

Nem minősül a Megrendelő késedelmének az, ha a teljesítésigazolást a fentiek hiánya 
esetén nem adja ki a Vállalkozónak.  

 
VII.3. Amennyiben a Vállalkozó az ellenszolgáltatás tekintetében faktorálással, vagy 

engedményezéssel, vagy bármely más, az ellenszolgáltatás teljesítését érintő 
jogcselekménnyel kíván élni, úgy erre a számla benyújtását megelőzően van lehetősége.  

 

 Ez esetben a Vállalkozó köteles számlája mellékleteként az ellenszolgáltatás teljesítését 
érintő jogcselekményt (pl. faktorálás, engedményezés) igazoló okiratot benyújtani a 
Megrendelőnek. Amennyiben a Vállalkozó nem az előzőek szerint jár el, úgy a Megrendelő 
nem köteles az ellenszolgáltatás teljesítését érintő jogcselekményt tudomásul venni, és 
jogosult – közvetlen szállítói kifizetéssel - közvetlenül a Vállalkozónak teljesíteni. 
Az engedményezési/faktorálási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes 
tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló 
követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés 
támogató általi jóváhagyása. 
 

VII.4.  A számlát a Vállalkozó a  

………………….. 

számla terhére állítja ki, a VII.1. pont szerint, továbbá  a Megrendelővel előre egyeztetett 
tartalmi követelményeknek megfelelően. 
 

VII.5.  A Megrendelő a IV.6. pontban meghatározott képviselője aláírásával igazolja – a 
számlázott időszak tevékenységének értékelése mellett – a teljesítési nyilatkozat 
megfelelőségét.       

  A számla a közvetlen szállító kifizetés kategóriába tartozik. 
 

VII.6.  A Vállalkozó a teljesítésről a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontja szerinti kiállított 
számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A § hatálya alá esik, ezért a kifizetés feltétele, hogy a kiállított számlához minden 
esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a tényleges 
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kifizetés időpontjától számított 30 naptári napnál nem régebbi nemleges együttes 
adóigazolását, vagy szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisban (nullás 
adózói adatbázis). Amennyiben ez elmarad, vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a 
Megrendelő megtagadja a számla kiegyenlítését. 
Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt 
adóigazolásban köztartozást mutat ki, a kifizető a köztartozás erejéig visszatartja a 
kifizetést.  
 
A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés 
szerinti tájékoztatásnak minősül. 

 
 

VII.7. A Felek a jelen vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési műszaki 
dokumentációban és a Vállalkozó által benyújtott ajánlati dokumentációban (tételes árazott 
költségvetés) nem szereplő külön megrendelt munkatétel(ek) (pótmunka) tekintetében 
figyelemmel lesznek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. kiegészítő építési 
beruházásra vonatkozó előírásaira, és ennek alapján közbeszerzési eljárást folytatnak le. 
 
Az olyan, a vállalkozási szerződés teljesítése során felmerülő, szükségszerű munkatétel  
(munkatöbblet) esetén, amelyet vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás 
műszaki dokumentációja nem tartalmaz (továbbiakban: pótmunka), az alábbiak szerint kell 
eljárni. 
A pótmunka szükségességének felmerülésekor a Megrendelő köteles a szükséges 
egyeztetéseket a Közreműködő Szervezet (: KSZ ) képviselőivel  lefolytatni. A Megrendelő 
a pótmunka megrendeléséről csak a KSZ jóváhagyását követően dönt. 
A Megrendelő köteles a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: 
Kbt.) vonatkozó rendelkezéseit megvizsgálni, és a szerint eljárni, az alábbiak 
figyelembevételével.  
A pótmunkát az eredeti szerződés teljesítésébe illesztve kell elvégezni. A pótmunkára 
vonatkozóan az ajánlattevő – Vállalkozó részletes tételes költségvetést nyújt be. 
 
 

VIII. Teljesítési biztosíték 
 

VIII.1. Annak biztosítására, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott munkákat a 
tervdokumentációban megadott és vállalt feltételek mellett, szerződés szerint, hibátlanul, 
határidőre teljesíti, Vállalkozó a szerződés megkötésekor a nettó vállalkozási díj 5 (öt) %-
ának megfelelő teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére a teljesítés igazolás 
kiadásának időpontjáig. 

 A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása, és az erről szóló igazolás átadása (a 
bankgarancia levél/kötelezvény eredeti példányának, vagy a teljes összeg átutalását igazoló 
terhelési értesítő másolatának a  Megrendelő részére történő átadása) a szerződéskötés 
feltétele. 
A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható az alábbiakban 
meghatározott bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, vagy a Megrendelő 

…………………..
számú számlájára történő átutalással is. 
A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 

 
VIII.2.  A VIII.1. pontban meghatározott teljesítési biztosíték nyújtható visszavonhatatlan és feltétel 

nélküli bankgarancia formájában is.  
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 A bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát a Megrendelőnek át kell adni jelen 
vállalkozási szerződés Vállalkozó által történő aláírásával egyidejűleg, és az a szerződés 
mellékletét képezi. Megrendelő kizárólag olyan bankgarancia nyilatkozatot köteles 
elfogadni, amelyben a bank vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő arról tájékoztatja, 
miszerint a Vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek, úgy a Vállalkozó helyett a Megrendelő első felszólítására átutalja a 
bankgaranciából a Megrendelő által megjelölt összeget a Megrendelő bankszámlájára. A 
bankgaranciában rögzíteni kell, hogy a bank a szolgáltatást nem vitatja, lemond a 
szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására 
vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a szerződésből vagy 
azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit 
érvényesítse.  
 
A bankgarancia nyilatkozat további, fentieken túli kötelező tartalmi elemei: 
 

- a közbeszerzési eljárás megjelölése  
- azt, hogy a bankgarancia/kötelezvény a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei 
kifogástalan teljesítésének biztosítékául szolgál, 
- a Megrendelő, mint kedvezményezett és a számlája megjelölését, 
- a bankgarancia/kötelezvény összegét, (a nettó vállalkozási díj 5 %-a) 
- a bankgarancia/kötelezvény futamidejét (teljesítési biztosítéknál a futamidő kezdő 

időpontja a szerződéskötés tervezett időpontja, lejárata a vállalt teljesítési határidő + 30. 
nap, de legkésőbb a befejezési igazolás kiadása).  

- azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 
- továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére 

kifogás és vita nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy 
összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy 
indokát bizonyítania kellene. 

 

VIII.3.  Amennyiben a Vállalkozó az általa történő szerződés - aláírással egyidejűleg nem adja át, 
vagy nem az előzőekben részletezett tartalommal nyújtja be a Megrendelőnek a teljesítési 
bankgarancia nyilatkozatot/kötelezvényt, úgy a Megrendelő nem köteles a szerződés 
aláírására, és az emiatt bekövetkező késedelemért a Vállalkozót terheli a felelősség. 
Ez esetben Vállalkozónak sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem tartozik, 
jogosult azonban a Vállalkozóval szemben érvényesíteni az elállásból eredő kárainak 
megtérítését, ez egyben a Vállalkozó (Ajánlattevő) szerződéskötéstől történő 
visszalépésének minősül, és a Megrendelő (Ajánlatkérő) jogosult a jelen szerződés I. 
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásban következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
szerződést kötni, amennyiben azt az összegezésben megjelölte. 

 
IX. Felelősségbiztosítás  

 
IX.1. A Vállalkozónak a jelen szerződés általa történő aláírásának napjáig teljes körű építési-

szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkezni a jelen szerződés teljes időtartamára 
vonatkozóan, legalább a bruttó vállalkozási díj 2 (kettő)%-ának megfelelő értékhatárig 
terjedően.  

 
IX.2. A Vállalkozó az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás fennállását – a jelen szerződés 

általa történő aláírásának napján, - választása szerint - a következőképpen igazolhatja:  
 
A) a jelen szerződés tárgyára kötött biztosítást igazoló biztosítási kötvény egyszerű 
másolatával, amely tartalmazza  
- a Megrendelő megnevezését,  
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- a munka megjelölését (a következők szerint: közbeszerzési eljárás megnevezése, a 
megnyert rész számának megnevezése, az érintett út neve, számának megjelölése, a 
határoló szelvények megjelölése), 
- a biztosítási fedezeti összeget vagy annak mértékét,  
- azt, hogy a biztosítás a  teljesítés időtartama alatt fennáll, 
 
B) a meglévő biztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű másolatával és a 
biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával, amely tartalmazza az A) 
pontban meghatározottakon túl azt is, hogy a Vállalkozó a meghatározott kötvény szám 
alatt a biztosítónál a fedezetigazolásban megadott felelősségbiztosítási fedezettel 
rendelkezik, melynek hatálya kiterjed a fedezetigazolásban megadott munkára és értékre.  
 

 
IX.3. A felelősségbiztosítás megléte, és annak előző pont szerinti igazolása a szerződéskötés 

feltétele. 
 
IX.4. Amennyiben a Vállalkozó az általa történő szerződés - aláírással egyidejűleg nem adja át a 

Megrendelőnek, vagy nem az előzőekben részletezett tartalommal nyújtja be a teljes körű 
építési-szerelési felelősségbiztosítás fennállásának igazolását, úgy a Megrendelő nem 
köteles a szerződés aláírására, és az emiatt bekövetkező késedelemért a Vállalkozót terheli 
a felelősség. 

 Ez esetben Vállalkozónak sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem tartozik, 
jogosult azonban a Vállalkozóval szemben érvényesíteni az elállásból eredő kárainak 
megtérítését, ez egyben a Vállalkozó szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és a 
Megrendelő jogosult a következő a jelen szerződés I. pontjában hivatkozott közbeszerzési 
eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kötni, amennyiben azt az 
összegezésben megjelölte.   
 

X. Kapcsolattartás 
 

X.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint 
levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak.  
A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan 
megkapta, vagy átvette. 

 
X..2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével 

kapcsolatos kérdésekben: 
 

Megrendelő részéről Vállalkozó részéről
Név:  Név:
Beosztás:  Beosztás:
Telefon:  Telefon:
Fax:  Fax:
Mobil:  Mobil:
E-mail  E-mail

 
 

XI. Jótállás 
 
XI.1.  A jótállási idő  
 

Jelen szerződés alapján elvégzett munkára vízépítési duzzasztó, vízkivételi, vízleeresztő és 
vízszintszabályozó műtárgyakra a Vállalkozó ……………. hónap (a Vállalkozó 
ajánlatában megjelölt időtartam) jótállást vállal. A jótállási idő 12 hónap a töltés, 
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tómederrézsű létesítményekre. A jótállási időszak kezdetét a teljesítési igazolás keltétől kell 
számítani.  

 
XI.2.  Jótállási kötelezettség  
 

Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 
munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a 
helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges 
intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni. 
 

XI.3. Annak biztosítására, hogy a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit jelen szerződés szerint, a 
jótállási időszakon belül maradéktalanul teljesíti, annak határidőre eleget tesz, a Vállalkozó 
a Megrendelő részére a vállalt jótállási időszak 12 havi időtartamára a nettó vállalkozási díj 
5 %-ával megegyező összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt. Felek rögzítik, hogy a 
teljesítésigazolás kiállítását követően a Vállalkozó által – a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint - korábban nyújtott teljesítési biztosítékot jótállási biztosítéknak 
tekintik. Amennyiben a Megrendelő a teljesítési biztosíték egy részét felhasználta, a 
Vállalkozó legkésőbb a számla kiállításának napjáig köteles azt a VIII.1. pontban 
meghatározott mértékre kiegészíteni. A számla kiállításának feltétele a teljes jótállási 
biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre állása. 

 A jótállási biztosítéki bankgarancia vagy kezességvállaló kötelezvény kötelező tartalmára 
irányadók a VIII.2. pontban előírtak. 

 
XI.4.  Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, 

Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit 
Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a jótállási biztosíték terhére kerül 
elszámolásra. A jótállási biztosíték előzetes biztosítéknak tekintendő, így az nem érinti az 
adott szerkezetekre (munkanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági 
időben jelentkező Vállalkozói kötelezettségeket. 

XI.5. A jótállási időszak végén felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyvben foglaltak teljesítése után Megrendelő az 
átutalással teljesített jótállási biztosítékot, vagy annak fennmaradó részét 60 napon belül 
megfizeti Vállalkozó részére. 

 
XII. A szerződésszegés jogkövetkezményei 

 
 

XII.1.  Azonnali hatályú felmondás 
 
 Jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, 
különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó 
rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való 
további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. 

  

 Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt 
utasításának nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben 
foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő 
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő 
tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére.  
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 Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható 
lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést. 

 Ha a Vállalkozót csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a 
másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

 A Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a 
helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva mindazokat az 
anyagokat és eszközöket, amelyek használata a Munkák befejezéséhez szükséges, és 
amelyekre a Megrendelő felmondásában utasítja. 
 

XII.2 Kötbér és kártérítési felelősség 
 
XII.2.1 Késedelmi kötbér 
 
 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglalt munka oszthatatlan. 

A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a 
Vállalkozó minden késedelmes nap után, naptári naponként 200.000.- Ft késedelmi kötbér 
megfizetésére köteles.  

 
XII.2.2. Hibás teljesítési kötbér 
 
 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó az adott részre eső nettó vállalkozási díj 15 %-ának 

megfelelő összegű, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.   
 

XII.3.  Kártérítési kötelezettség 
 
 Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a 

kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét.  
 A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, 

alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más 
alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott 
károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, 
követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó 
köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb 
költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-
alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak 
ki. 

 
XII.4.  Beszámítás 
 Megrendelő választása szerint jogosult az esetleges kötbér- vagy kártérítési követelését –

amennyiben azt vállalkozó nem vitatja - a vállalkozási díjba történő beszámítással is 
érvényesíteni és azt a Vállalkozó esedékes számlájából levonni vagy a teljesítési biztosíték 
terhére elszámolni. 

 
XIII. Vegyes rendelkezések 

 
XIII.1. Hatályba lépés 
 Ezen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek 

jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a 
szerződéskötésnek és a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést másodikként aláíró 
fél aláírásának napja. 
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XIII.2. A szerződés módosítása 

A szerződő felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a 
dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a 
szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos 
érdekét sérti, és a Kbt. 303. §-ban foglaltak feltételek fennállnak. 

 
XIII.3 Elállás  
 Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát 

megtéríteni. Ha Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta 
előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 
elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő 
a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. 

 
XIII.4. Felhasználói jog 
 
 Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, 

szerzői jogi védelem alá eső alkotáson. Megrendelő az alkotáson területi korlátozás nélküli, 
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. 
 
A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az 
ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor 
a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a 
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 
 

XIII.5. Nyilvánosság 
 

 Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés – a Kbt. 99/A. §(2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően nyilvános, azt Megrendelő a honlapján a szerződéskötést követően közzéteszi 
(kivéve  a Kbt. 73. § (1) bek. szerinti, az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot tartalmazó azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Vállalkozó megtiltotta). 

 
XIII.6. Alkalmazandó jogszabályok 
  
 A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen az 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX.tv. szabályai az irányadók. 
 

XIII.7. Jogviták rendezése 

A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar 
joghatóságot. 
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a 
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek 
igénybe mediátori közreműködést, sem választott bíróságot. 
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XIII.7. A szerződés részei 
  
 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződés I. pontjában hivatkozott 

közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen: 
    - az ajánlattételi felhívás 
    - az ajánlatkérési dokumentáció 
    - a kiegészítő tájékoztatás 

     - a Vállalkozó ajánlatából a költségvetés és a  
     a műszaki-technikai felszereltségre tett nyilatkozat? 

 
XII.8. Aláírás  
  
 Jelen szerződés a mellékletek nélkül … oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés 

elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

Mellékletek:  1. számú melléklet: beárazott költségvetés 
    2.számú melléklet: Műszaki Tervdokumentáció: 

- Általános követelmények 
- Tervdokumentáció 

    3. számú melléklet: Teljesítési biztosíték 
    4. számú melléklet: Építési-szerelési biztosítási kötvény 

 
 
 
 
 
Kelt, .......................................    Kelt: …………………… 

 
 
 

……………………………………   ……………………………………….. 
Megrendelő 

Név 
                        Beosztás 

Vállalkozó
Név 

Beosztás 
 

 
 


