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2. sz. melléklet 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

 
 
 
amely létrejött 
egyrészről:  Biatorbágy Város Önkormányzata 

 Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A 
  Államháztartási azonosító:  ......................................  
  Adószám: ............................................... -2-11 
  Fizetési számlaszám: .............-.............-............. 
  Képviselő: Tarjáni István polgármester  
  mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
 

másrészről:  …………………………………………….  
 Székhely: …………………………………  
 Értesítési cím: ………………………………………………….  
 Cégjegyzékszám: Cg. ..-…-…………………………..  
 Regisztrációs szám: …………………………  
 Adószám: …………………-…-…  
 Fizetési számlaszám: ……..-……..-……..  
 Képviseletében eljár: …………………… 
 e-mail:  …………@…………….. 
           mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
 
1. Bevezető 
 
1.1. A Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett 

„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-
elvezetés javítási és felújítási, munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként jött 
létre. Vállalkozó a közbeszerzési eljáráson a 2018. év ………….. hó … napján kelt 
ajánlatával elnyerte az ajánlatételi felhívásban meghatározott feladat kivitelezésének 
jogát Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2018.(……………..) határozata alapján. 

 
 
2. A szerződés tárgya és tartalma 
 
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig a jelen szerződés szerint elvállalja 

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak,  járdák és 
csapadékvíz-elvezető csatornák javítását és felújítását a Megrendelő által összeállított 
egyedi, eseti megrendelés és közös helyszínfelmérés alapján (részfeladat). 

 
2.2.   A Feladat-meghatározás a Jelen szerződés 2. sz. melléklete 
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3. A Vállalkozó kötelezettségei: 
 
3.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkákat 

a Dokumentáció előírásai, a Megrendelő arra jogosult képviselőinek utasításai, 
útfelújítási munkák esetén a Megrendelő által átadott tervdokumentáció és a saját 
ajánlatában megfogalmazottak szerint végzi. A szerződés teljesítése során Vállalkozó az 
Útügyi Műszaki Előírások szerint, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően köteles eljárni, az útfelújítást és útjavítást az építési termék építménybe 
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 
teljesítményadatokkal rendelkező anyagokkal végezni. 

 
3.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 

tájékoztatni, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítését, vagy határidőre történő 
elvégzését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 
Vállalkozó köteles munkáját az időjárási és egyéb külső körülményekre is tekintettel 
olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben 
megszűntethető legyen. Az akadályközlés ténye önmagában nem eredményezi a 
teljesítési határidő meghosszabbítását, illetve a Vállalkozó szerződéssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek módosulását. 

 
3.3. Vállalkozó az ajánlatában vállalt kötelezettségére is tekintettel és a Megrendelő 

utasításai szerint köteles gondoskodni a forgalom szükség szerinti eltereléséről, 
korlátozásról, továbbá a lakosság ésszerű időben történő tájékoztatásáról. Vállalkozó 
köteles szerződéses feladatait úgy teljesíteni, hogy a felújítási munkák végzése csak a 
legszükségesebb mértékű korlátozást, illetve fennakadást okozza. 

 
3.4. Vállalkozó köteles az elvégzett munka minőségét tanúsítani. Vállalkozó kötelezi magát, 

hogy a …számú mellékletben (műszaki leírásban, tervdokumentációban, árajánlatban) 
meghatározott típusú és minőségű anyagokat épít be, továbbá a megfelelőség 
igazolásához szükséges, minőségi tanúsítványokat az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletelőírtaknak megfelelően szerzi be, 
és legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során  átadja a Megrendelőnek. Az 
esetleges idegen nyelvű tanúsítványokhoz magyar nyelvű fordítást köteles csatolni a 
vállalkozó. 

 
 
3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hegy a Megrendelő arra jogosult képviselői, és a 

Megrendelő által meghatalmazottak és a jogszabályok rendelkezései szerint ellenőrzésre 
jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizhetik, megvizsgálhatják az előkészítés 
alatt álló, vagy beépítendő anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az 
anyagok, termékek előállítása nem a vállalkozó érdekkörében történik, a Vállalkozó 
köteles biztosítani, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott ellenőrzéseket illetve 
vizsgálatokat elvégezhesse. A Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő ellenőrzéseire, 
a Megrendelő által végzett ellenőrzések nem mentesítik Vállalkozót a szerződés szerinti 
kötelezettségei alól. 

 
3.7. Amennyiben a Megrendelő által folytatott ellenőrzés azt tárja fel, hogy a munkavégzés, 

vagy a Vállalkozó által felhasználni, beépíteni kívánt anyagok nem felelnek meg a jelen 
szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő az erről készült feljegyzés megküldésével 
utasíthatja a Vállalkozót a hiányzó feltételek pótlására, a hibás munkarész kijavítására, 
vagy újbóli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek 
felhasználását. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításának az átadás-átvételi 
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eljárásig, vagy az adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, a 
Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolni. 

 
3.8. A Vállalkozó maga is köteles a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 

elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az 
ezzel kapcsolatos intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.  

3.9. Vállalkozó köteles a munka befejezése után haladéktalanul gondoskodni a hulladék és 
szennyeződés jogszabályban meghatározott kezeléséről, elszállításáról, illetve 
eltakarításáról, munkagépek eszközök elszállításról és az eredeti forgalmi rend 
visszaállításáról. 

 
3.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért 

teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó köteles gondoskodni az állag-. a baleset- és 
a vagyonbiztonságról, és az általa okozott károk helyreállításáról. 

 
3.11. Vállalkozó csak biztonságtechnikailag kifogástalan gépeket üzemeltethet, amelyek 

zajkibocsátási értékei nem haladják meg a hatályos rendelkezések szerinti zajkibocsátási 
határértéket. 

 
3.12. Amennyiben a szerződés teljesítése során olyan minőségi, illetve műszaki tartalmat 

érintő kérdés merül fel, amelyet a Felek sem a szerződésben, sem más dokumentumban 
nem rögzítettek, akkor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt 
haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles 
eljárni. 

 
3.13.Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő szerkezetek (beépítésre kerülő rétegek) végleges 

eltakarása előtt tájékoztatni a Megrendelőt és műszaki ellenőrét, aki köteles annak 
megfelelőségét az építési naplóban rögzítetten igazolni. Az egyes szerkezetek, rétegek 
végleges eltakarása kizárólag a Megrendelő és műszaki ellenőre elfogadó nyilatkozatát 
követően végezhető el. 

 A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a 
továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az eltakarás 
megkezdéséről legalább 1 munkanappal korábban telefonon és egyéb elektronikus úton 
is köteles értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő utasítást adhat 
bármely, már elvégzett munka feltárására ás vizsgálatára, amelyet úgy takart el a 
Vállalkozó, hogy a fenti rendelkezést figyelmen kívül hagyta. Ilyen esetekben a feltárás 
költsége a Vállalkozót terheli. Ha vitás az eltakarással kapcsolatos felelősség, a 
Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét 
ebben az esetben az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves 
volt. 

 Tervezői, vagy jogszabályi előírások megsértésének vélelme esetén a kiegészítő 
vizsgálatok költségét, ha az eltérés megállapítást nyer, a vállalkozó téríti meg. 

 
3.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület birtokában a kivitelezés 

megkezdésének feltétele a burkolatbontási engedélyben és a forgalomtechnikai tervben 
foglaltak betartása. Ennek megfelelően a munkaterületen a közterületi rendért a 
munkaterület környezetében élők balesetmentes és zavartalan életkörülményeinek 
biztosításáért a Vállalkozó felelős. 

 
3.15. A Vállalkozó köteles a munka- és felvonulási területet tisztán tartani, a tevékenységéből 

származó hulladékot, törmeléket folyamatosan összegyűjteni ás elszállítani. 
Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét a Megrendelő arra jogosult 



 4 

képviselőjének írásbeli felszólítását követő 24 órán belül sem teljesíti, a Megrendelő 
jogosult a takarítást a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

 
3.16. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett károkért felelősséggel tartozik. Az 

esetleges rongálódásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet 
térítésmentesen köteles elvégezni. Ha az építkezés közelében a kiviteli munka által 
veszélyeztetett építmények helyezkednek el, a Vállalkozó köteles állagfelvételt 
készíttetni, és annak egy példányát Megrendelőnek a munkák megkezdése előtt átadni. 
Vállalkozó a kizárólag a közbeszerzési ajánlati dokumentációjában megnevezett 
alvállalkozók foglalkoztatásra jogosult.  
A Megrendelő az eseti megrendelésekben rögzíti hogy a Vállalkozó köteles-e a 
munkavégzésekről  a naplóvezetés szabályainak megfelelő építési naplót vezetni. A Felek 
a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot és körülményt, és egyéb 
változtatási igényt az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A 
naplóbejegyzésen keresztül adott – a kivitelezéssel kapcsolatos – megrendelői utasítást 
a Vállalkozó köteles teljesíteni. 

 
3.17. A munkaterület elkorlátozása, előrejelzése, kivilágítása és a forgalomkorlátozások 

jelzése a rendőrség és az útinformációs szolgálatok előzetes értesítése a Vállalkozó 
feladata. 

 
3.18. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A 

Vállalkozó teljesítésében alvállalkozók működhetnek közre. A Vállalkozó teljesítésében 
köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és az a szakember, amely, illetőleg aki a 
közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, kivéve a 
Kbt. 128. § (3) bekezdésében meghatározott esetet. A Vállalkozó az alvállalkozók 
Megrendelő felé történő bejelentése tekintetében a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdése 
szerint köteles eljárni. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókért úgy 
felel, mintha maga tevékenykedett volna. 

 A Vállalkozó köteles az alvállalkozóit határidőben, a vonatkozó szerződések 
rendelkezéseinek megfelelően fizetni.  

 A Vállalkozó az alvállalkozó igénybevételét megelőzően 8 nappal írásban köteles 
közölni a Megrendelővel az alvállalkozó nevét, címét és képviselőjének nevét. Ezzel 
egyidejűleg a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek az alvállalkozó írásos 
nyilatkozatát, melyben kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel nem áll 
jogviszonyban és a Megrendelővel szemben semmilyen igénnyel nem élhet. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Munka eredményeképpen létrejövő minden 
dolgon, beépítésre került anyagon, elemen, szerkezeten nem keletkezik tulajdonjoga az 
alvállalkozónak és tulajdoni igényt sem támaszthat.  

 A Megrendelő az alvállalkozók személyével kapcsolatosan, a Vállalkozótól átvett 
értesítés kézhezvételétől számított 4 napon belül véleményezéssel élhet. A Vállalkozó 
vállalja, hogy a Megrendelő írásban előterjesztett indokolt kérelmére kizárja az 
alvállalkozók közül azt, amellyel szemben a Megrendelő kifogással élt. Amennyiben a 
Vállalkozó a Megrendelő részére nem adja át az alvállalkozó jelen pontban nevezett 
nyilatkozatát, úgy azon alvállalkozó igénybevételére nem jogosult.  

  

 Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót a Megrendelő felhívása ellenére nem zárja 
ki, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó esedékes számlájának kifizetését az alvállalkozó 
kizárásáig felfüggeszteni. Az alvállalkozó kizárása miatt a Vállalkozó többletköltség- 
vagy díj igénnyel nem léphet fel. A Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat köteles az 
alvállalkozójával kötött (kötendő) szerződésében megfelelően alkalmazni.  
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 Amennyiben a teljesítésből kizárt alvállalkozó olyan, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
szervezet, melynek kapacitásaira, illetőleg erőforrásaira a Vállalkozó nyertes 
ajánlatában az alkalmasság igazolása érdekében támaszkodott, akkor a Vállalkozó 
köteles a kizárt, vagy bármely más okból a teljesítésben való részvételét véglegesen 
befejező alvállalkozót olyan új alvállalkozóval helyettesíteni, aki a távozó 
alvállalkozóval azonosan rendelkezik a Vállalkozó által igénybe vett alkalmassági 
kritériumokkal. Ez alól a Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, ha időközben ő 
maga is alkalmassá válik ezen alkalmassági kritériumok igazolására.  

 A Vállalkozónak a Kbt. 55. § (7) bekezdése szerinti alvállalkozó elbocsátása esetén az 
ajánlatában benyújtott dokumentumokkal azonos módon kell bizonyítania, hogy a 
szerződés teljesítésére – akár az új alvállalkozó, akár saját alkalmassága révén – 
továbbra is alkalmas.  

 A Vállalkozó az alvállalkozójával kötendő szerződés aláírása előtt jogosult a 
Megrendelőtől írásbeli nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó 
személyével kapcsolatban a Megrendelőnek van-e kifogása. A nyilatkozatot a 
Megrendelő az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles 
megtenni. Ha a Megrendelő nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az 
alvállalkozóval szemben nincs kifogása.   

 
4. A Megrendelő kötelezettségei 
 
4.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára minden szükséges tájékoztatást, 

tervdokumentációt, adatot és segítséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkák az 
adott eseti megrendeléseknek megfelelő módon és időben elvégezhetőek legyenek. 

 
4.2. A munkaterületeket a Megrendelő az adott eseti megrendelés alapján  a  Vállalkozóval 

egyeztetett módon köteles átadni. A Vállalkozó köteles a felajánlott, egyes 
részmunkaterületek átvételére is. A felvonulási területek, és anyaglerakó-helyek 
biztosítása ezt követően a Vállalkozó feladata. 

4.3.  Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzéshez szükséges útvonal-, behajtási- és 
közterület foglalási engedélyeket a Megrendelő polgármesteri hivatalának Műszaki 
Osztályán – Vállalkozó által benyújtott - benyújtott kérelmek alapján soron kívül 
díjmentesen kiállítja. 

 
5. Teljesítési határidő, műszaki átadás-átvétel 
 
5.1. A Vállalkozó az adott eseti megrendelés szerinti kivitelezési munkát a munkaterület 

átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti 
határidőben köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni, az ütemtervben 
meghatározottak szerint befejezni, és a Megrendelőnek átvételre felajánlani. A jelen 
szerződés teljesítettnek tekintendő, ha az összesített szerződéses nettó ellenérték eléri a 
300.000.000,- Ft összeget 

 
5.2. A Vállalkozó az elkészült munkát, munkarészeket köteles írásban haladéktalanul készre 

jelenteni és a Megrendelő számára két példányban dokumentálni. Az átvételről szóló 
értesítéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat: 
a)  a hatályos jogszabályok által előírt megfelelőség-igazolási bizonylatokat vagy 

nyilatkozatokat, 
b)  a megvalósult állapotokat feltüntető rajzokat, ábrákat, dokumentumokat, 
c)  a megrendelő által igazolt felmérési, adott estben építési naplót, 
d)  kivitelezői-, felelős műszaki vetetői  nyilatkozatokat. 
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5.3. A Vállalkozó a  műszaki átadás-átvételi eljárás keretében köteles az eseti szerződések 
vállalt munkák teljes körű befejezését a Megrendelőnek készre jelenteni, a Megrendelő 
a készre jelentés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles megkezdeni a 
műszaki átadás-átvételi eljárást, amelynek során a Megrendelő a műszaki ellenőr 
közreműködését is igénybe veszi. 

 
5.4. A Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hibákat, az elkészült 

munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit, továbbá az ezek vonatkozásában 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeit a 3.17. pontban meghatározottak szerint 
rögzíteni. A Megrendelő a feladat részét képező munkák átvételét megtagadhatja 2013. 
évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározott korlátozásokkal, illetve 
jogfenntartással élhet. 

 
5.5. A Felek rögzítik, hogy az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: Felek 10. pontban 

meghatározott közreműködői 
 
5.6. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a jelen szerződés szerinti 

hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni. A Megrendelő a kivitelezés során észlelt és 
jelzett hibás teljesítés kijavításig a vállalkozói díj fizetésével nem esik késedelembe. 

 
5.7. Utólag felmerülő munkák elvégzésére vonatkozó igényt csak külön megrendelés 

alapján, a Megrendelőnek a jelen szerződés aláírására jogosult képviselője támaszthat.   
 
5.8. A Megrendelő az eseti megbízásban írhatja elő hogy az átadás-átvételi eljárás 

lezárásától számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárásra sor kerül-e A 
Megrendelő az utó-felülvizsgálati eljárás időpontjáról köteles a Vállalkozót legalább 10 
nappal korábban értesíteni.  

 
5.9. Az utó-felülvizsgálati eljárásban a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, 

hiányosságokról. A Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles 
szerződés szerinti hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni. 

 
6. A vállalkozói díj és a fizetési feltételek 
 
6.1. A vállalkozói díj teljesítmény arányos egységárakat a jelen szerződés 1. sz. melléklete 

az Egységárgyűjtemény tartalmazza. Amennyiben olyan munkanem elvégzése válik 
szükségessé, aminek nincs elfogadott egységára, a munkanem egységáráról a felek a 
Megrendelő műszaki ellenőrének bevonásával megállapodnak.  

6.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti vállalkozói díj 
rögzített összeg.   

 Az egységáraknak tartalmaznia kell többek között az anyagárat, a munkabéreket és 
járulékait, a teljesítéshez szükséges létesítmények, felvonulások költségeit, a 
munkaterület őrzési, a munkák megóvási költségét is. 

 
6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a fentieken kívül magába foglalja a 

közterületen és a szomszédos épületekben esetlegesen okozott károk helyreállítási 
költségét, a munkákhoz szükséges vizsgálatokat, a szakfelügyeleti díjakat és a 
többletmunkák költségét. 

 
6.4. Ha az eseti szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja a Megrendelő 

az általa az eseti szerződésben meghatározott kivitelezési részfeladatok (útszakasz, utca, 
vagy több utca) elszámolható összege 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő 
kifizetését biztosítja, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint.   
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Az előleg jóváírása az adott részfeladat végszámlájából történik. Az előleget a 
Megrendelő az előlegbekérő alapján fizeti ki a Vállalkozónak, legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül, de az Előleg előbb is kifizethető. A 
Megrendelő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. A Vállalkozó köteles az 
előlegről a számlát kiállítani. Az Előleg a végszámlában kerül elszámolásra    

 
6.5. Az egyes eseti megrendelés szerinti munkarészek kivitelezési munkáinak befejezését és 

átvételét követően a Megrendelő részszámla (a jelen szerződés keret-megállapodásos 
jellegéből adódóan részszámla, de a részfeladat szempontjából végszámla) benyújtására 
lehetőséget biztosít. 

 
6.6. A Vállalkozó számlája csak a már elkészült munkát tartalmazhatja. A teljesítési 

igazolást kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az esetlegesen felmerült és 
elrendelt pótmunkákat, többletmunkákat, valamint az esetleges minőségi hibák, 
hiányosságok kijavítását is elvégezte. 

 
6.7. Számlázásra a Vállalkozó akkor jogosult, ha a Megrendelő a munkát a műszaki ellenőr 

javaslata alapján teljesítésigazolással átvette. A számla benyújtásának feltétele a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárásról készült, és a hiánytalan átvételt igazoló jegyzőkönyv 
mindkét fél által aláírt példányának a számlához csatolása. 
A Vállalkozó – a szerződés keret-megállapodásos jellegére tekintettel - részszámlázásra 
jogosult. A részszámla, mely az esetenként megrendelt munkák sikeres műszaki átadás 
átvételi eljárást követően kiállított számla – a Megrendelő által meghatározott és 
esetenként megrendelt részfeladat(ok) fentiekben meghatározott átvételi eljárás 
lezárását és az igazolt teljesítését követően nyújthat be a Vállalkozó, havonta egy 
alkalommal a tárgy hó utolsó munkanapjáig.  
A tárgyhóban elvégzett és teljesítésigazolással igazolt, esetenként (akár több eseti 
megrendeléssel) megrendelt munkák díját egy összevont számlában kell a 
Vállalkozónak a fentiek szerint benyújtania.  

 
6.8. Ha a Megrendelő a számlát, vagy annak egy részét kifogásolja, akkor az erről szóló 

értesítést követően a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani a nem 
vitatott tételekről. A vitatott tételekről a Megrendelő és a Vállalkozó egyeztetni köteles. 

 
6.9. A számlák ellenértékét a Megrendelő az igazolt szerződésszerű (eseti) teljesítést 

követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1)-(7) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése és az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerint, a Vállalkozó 
…………….………………… Pénzügyi intézménynél vezetett ……….-……….-…….. 
számlára történő átutalással. A számla fizetési határideje 30 nap, a Kbt. 135. § (3) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A számla kiállításának alapja a Megbízó 
által kiállított teljesítésigazolás. 
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, 
vagy a Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás 
teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját 
követő 30 napon belül történik. 
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A teljesítést a Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. A Megrendelő által kiállított 
teljesítés-igazolás a számlák mellékletét képezi. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes 
teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát kiállítani.  
 

 Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 
történik.  

  
6.10. A Felek a számlázás, illetve a teljesítésigazolás kapcsán kötelesek fokozottan együtt 

működni. 
 
7. A szerződésszegés és következményei 
 
7.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha 
 a)  nem- vagy késedelmesen teljesít, 
 b)  hibásan teljesít, 
 c) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. 
 
7.2. A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha 
 a) késedelmesen adja meg a Vállalkozó számára a szükséges tájékoztatást, adatot és 

segítséget, amely a kivitelezési munkák részletes ütemtervének összeállításához 
szükséges, 

 b) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Megrendelő felelős. 
 
7.3. Nem szerződésszerű, késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem, 

vagy a hibás teljesítés kijavításának időtartamára adott részfeladat (útszakasz, utca, 
vagy több utca) előzetesen meghatározott (becsült) vállalkozási díj (ÁFA nélkül 
számított ellenértékének 1 %/ nap összeget köteles megfizetni kötbérként a 
Megrendelőnek.  

 A kötbér összegét a Megrendelő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. szerint 
beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti. A Megrendelő a 
Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint jár el.  

 A kötbér maximális értéke a napi kötbér húszszorosa. Ha a késedelem, vagy a hibás 
teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja 20 napot, a Megrendelő az adott 
estei szerződést meghiúsultnak tekintheti. 

 
7.4. A megrendelői késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. 
 
7.5.  Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás esetén a kötbér mértéke az eseti megrendelések 

nettó díja 20 %-a, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő kötbérszámlájának kézhezvételét 
követő 30 napon belül köteles a Megrendelő számlájára átutalni.   

 Ha az eseti szerződések teljesítése során három alkalommal meghiúsulás áll be, akkor a 
Megrendelő a jelen keretszerződést meghiúsultnak tekinti és a keretmegállapodás 
szerint még nem teljesített a nettó keretösszeg 25 %-a, de legalább 10.000.000,- Ft 
összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.  
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8.  Szavatosság, jótállás 
 
8.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákra az egyes nyomvonal jellegű 

építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–
IpM–KM–MÉM–KVM rendelet szerinti illetve fenti rendelet hatálya alá nem tartozó 
munkákra a jogszabályban meghatározott alkalmassági időtartammal azonos 
időtartamara  szavatosságot   vállal. A szavatosság kezdő időpontja az átadás- átvételi 
jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.  

 
8.2. A Vállalkozó a jótállási ás szavatossági kötelezettsége teljesítése során köteles a 

hibajavítást a bejelentéstől számított három munkanapon belül megkezdeni és a 
bejelentéstől számított tizenöt naptári napon belül befejezni. 

 
8.3. A Vállalkozó köteles a más gyártók által vállalt, és a 8.1. pontban meghatározottnál 

kedvezőbb mértékű jótállást köteles a Megrendelő részére továbbadni. 
 
8.4. A Vállalkozót a jelen szerződés teljesítése során az útfelújítási munkákra ......... .hónap 

időtartamra, a szilárd burkolatú utak kátyúzása …… hónap jótállást vállal. A jótállási 
időszak kezdő időpontja az eredményes Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv 
aláírásának időpontja. 

 
8.5. Megrendelő a végszámlából jóteljesítési garancia címén – az eseti szerződésekben 

megállapított jótállási időtartam idejére - 3,5% óvadékot tart vissza. 
 
 
9. A szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos rendelkezések 
 
9.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése 

alapján kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges.  
 

9.2. Jelen Szerződés a Munka szerződésszerű teljesítésével, illetve azonnali hatályú 
felmondással, elállással, közös megegyezéssel szűnik meg. Azok, a jelen Szerződés 
alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is 
fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezésekre, a jelen Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak. 
Megszűnik továbbá a szerződés a Megrendelő rendes felmondása esetén, melyre 
Megrendelő indokolás nélkül, harminc (30) napos felmondási idő betartásával jogosult. 

 
9.3. Jelen Szerződést részben,- vagy egészben bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal 

felmondhatja, vagy a Szerződéstől részben,- vagy egészben az érdekmúlás bizonyítása 
nélkül elállhat a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén. 

 
9.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen: 

a) ha önhibájából a Munkák elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, 
információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan 
tartalommal szolgáltatja, a helyszínt Vállalkozó részére nem biztosítja,  

b) ha Megrendelő a vállalkozási díj fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik. 
 

9.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, Vállalkozó részéről különösen: 
a) ha a Megrendelő részére határidőre vállalt Munka elvégzésével önhibájából 

késedelembe esik, és azt Megrendelő írásbeli felhívása ellenére sem pótolja 
haladéktalanul, 
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b) ha a jelen Szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, és 
ezzel veszélyezteti a jelen Szerződés szerinti Munkák határidőre történő teljesítését, 

c) ha a jelen Szerződés szerinti feladatokat nem a műszaki leírásban meghatározottak 
szerinti minőségben végzi el, 

d) ha a Vállalkozó bármely, jelen Szerződésben foglalt nyilatkozata valótlannak 
bizonyul, 

e) ha a jelen Szerződésben részletezett titoktartási kötelezettségét megszegi, 
f) amennyiben a hiba kijavítása a kifogás a műszaki leírásban megjelölt határidőktől, 

póthatáridő tűzése esetén a póthatáridőtől eltér, 
g) amennyiben a kötbér eléri a maximumot, 
h) Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés megkötésére lefolytatott közbeszerzési 

eljárás Ajánlattételi felhívásában meghatározott kizáró okok valamelyike jelen 
Szerződés teljesítése során bekövetkezik, 

i) Szerződésben rögzített Munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében. 

 
9.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, 

vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül 
szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetben a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 

9.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.  

 
9.8. A szerződést a felek rendes felmondással nem mondhatják fel.  

 
9.9. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől 

elállni, abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás 
indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, vagy egyéb módon 
megállapíthatóan fizetésképtelenné válik. 
 

9.10. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a 
Munkát csak számottevő (20 munkanapot meghaladó) késéssel tudja elvégezni, a 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől 
elállni, a szerződésszegésre vonatkozó szabályok alkalmazása (így különösen a Munka 
más vállalkozóval való elvégeztetése költségeinek érvényesítése) mellett. 
 

9.11. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Vállalkozó a 
felmondás, vagy az elállás általa vagy vele történt közlését követően haladéktalanul 
köteles a Munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási 
útvonalakat) megtisztított állapotban átadni. 
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9.12. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali 

hatállyal felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan 
írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az 
azt alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával 
egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból 
történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk-ban meghatározott keretek között 
egymással elszámolni. 

 
9.13. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően 

a teljesítésig a Szerződést felmondhatja. 
 

9.14. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a Közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés). 

 
9.15. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett 

Munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére.  
 
10. A Felek közreműködői 
 
  
10.1. A megrendelő teljesítésigazolásának kiállítására jogosult: 
 Tarjáni István – polgármester 
 Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
 Telefon:  +36 23310174 

Telefax:  +36 23310135 
 e-mail: polgarmester@biatorbagy.hu,  
 
10.2. A megrendelő kapcsolattartója: 
 A Műszaki Osztály  vezetője. 
 Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
 Telefon:  +36 23310174 
Telefax:  +36 23310135 
 e-mail: horvath.monika@biatorbagy.hu,  
 
10.3. A Vállalkozó kapcsolattartója: 
 Név: 
 Értesítési cím: 
 Telefon/fax: 
 e-mail: 
 
10.4. A Megrendelő műszaki ellenőre: 
  A Megrendelő építési ellenőrének nevét, adatait a Megrendelő az eseti szerződésekben 

alkalmanként rögzíti. 
 
10.5. Vállalkozó felelős műszaki vezetője (szintén megadható az eseti szerződésekben): 
 Név: 
 Értesítési cím: 
 Telefon/fax: 
 e-mail: 
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11. Egyéb rendelkezések 
 
11.1. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a jelen szerződés aláírásával megadja 

a visszavonhatatlan meghatalmazását (felhatalmazását) arra vonatkozóan, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül  
 

11.2. Ha a Megrendelő a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja), a szerződésszegésből eredő igényeit - akár 
kifejezett jogfenntartás hiányában - később is jogosult érvényesíteni. 

 
11.3. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítése során 

alvállalkozót vegyen igénybe. 
 
 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során csak érvényes 

munkavállalási engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat 
foglalkoztathat. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzést ne 
folytasson az, aki nem rendelkezik a jogszabályok által előírt munkaszerződéssel, illetve 
munkavállalási vagy tartózkodási engedéllyel, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatásban nem részesült. 

 
11.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkák teljes 

időtartamában a saját munkavállalóival kapcsolatos minden munkavédelmi 
kötelezettségének eleget tesz a munkavédelemről szóló jogszabályokban és biztonsági 
szabályzatokban, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (11. 20.) 
SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A tevékenység végzéséhez 
szükséges a jogszabályokban meghatározott egyéni védőeszközök biztosítása a 
Vállalkozó kötelessége. 

 
11.5. A Vállalkozó a szerződés teljes tartama alatt köteles a munkavállalóira vonatkozóan 

olyan munkahelyi baleset, és rokkantságbiztosítást kötni, amely bármely 
munkavállalójának, bármely követelését fedezi. A Vállalkozó köteles erre az 
alvállalkozói figyelmét felhívni. Vállalkozó helyszínen dolgozó műszaki vezetője 
felelős a munkabiztonsági szabályok betartatásáért, folyamatos ellenőrzéséért. A 
Vállalkozó az alkalmazottait érő minden munkabalesetet saját hatáskörben köteles 
bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani. 

 
11.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:  

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak;  

b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 
11.7. A munkabiztonsági szabályok ismertetése, rendszeres munkavédelmi oktatások 

megtartása a Vállalkozó feladata, melyet saját költségén köteles elvégezni, és azt 
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minden esetben dokumentálnia kell. A Megrendelő képviselője, előzetes bejelentés 
nélkül is jogosult a dokumentumok megtekintésére. A munkaeszközök biztonságos 
állapotának fenntartása, annak folyamatos ellenőrzése a Vállalkozó feladata. 

 
11.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltakat az Állami 

Számvevőszék, Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint a jogszabályban 
ellenőrzésre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik. 

 
11.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismert 

valamennyi, a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, tényt, információt és 
jogilag kőtelező dokumentumot. 

 
11.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a 
Kbt. harmadik Részében foglaltakra. 

 
11.11.  A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik fél 

tudomására jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. A Vállalkozó a 
rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomására jutott 
információt a jelen szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat a Megrendelő 
érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára 
semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha erre írásbeli felhatalmazást 
kap. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség a jogszabály alapján nyilvános 
(vagy harmadik személy által megismerhető) adatokra nem terjed ki.  
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen szerződést a Kbt. 43. § szerint 
közzéteszi, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján arról adatigénylés esetén egyéb 
módon is tájékoztatást ad. 

 
11.12. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely 
közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a 
szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely 
a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 

 
11.13.   Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások 

megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján 
vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát az Budaörsi 
Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék elé kell utalni.  

 
11.14. Mellékletek: 

1. számú melléklet: Egységárgyűjtemény 
2. számú melléklet: Feladat-meghatározás 
3. számú melléklet: Eseti megbízási szerződés minta 

 
Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány illeti a Megrendelőt, 2 
példány a Vállalkozót. 
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Biatorbágy, 2018. év ……hó ….. nap                     ……………, 2018. év ……hó ….. 
nap 
 
 
……………………………………………   ………………………………… 

Biatorbágy Város Önkormányzata …………………………..  
 Tarjáni István polgármester ……………….ügyvezető  

Megrendelő Vállalkozó  
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
  
…………………………………. 
 .................................  
 Pénzügyi osztályvezető 
 
Kelt: Biatorbágy, 2018. ……… hó … napján 
 
Ellenjegyzés:   
   
…………………………………. 
 dr. Kovács András jegyző 
 
Kelt: Biatorbágy, 2018. …………..hó … napján 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
 

Az ajánlatkérő, Biatorbágy Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban Kbt.) 112. § (1) bek. b) pontja alapján, a Kbt. 115. §. (1) és (2) bekezdés szerinti 
eltérésekkel, „Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és 
csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyában, a Kbt 105. § (1) bek. c) pontja 
szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indít azzal, hogy az 
ajánlatkérő a jelen Ajánlattételi felhívást (AF) és az azt kiegészítő dokumentációt, melyek együttesen 
alkotják a közbeszerzési eljárás a Kbt. 57. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti dokumentumokat, 
díjmentesen és elektronikus úton bocsátja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők 
rendelkezésére. 
Az eljárási rezsim megválasztásának indoka:  
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.  

    
1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlap címe: 

Neve:  Biatorbágy Város Önkormányzata 
Címe:  2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
kapcsolattartó: dr. Kovács András jegyző 
Telefon:  +36 23310174/242 mellék 
Telefax:  +36 23310135 
E-mail:  jegyzo@biatorbagy.hu 
honlap:  www. biatorbagy.hu 

 
2) Az ajánlatkérő megbízásából az eljárás során eljáró szervezet: 

Név:  Berta Ferenc Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Telefon:  +36 30 3110947 
Fax:  +36 23 500-927 
E-mail:  bertaferenc@t-online.hu 

 
3) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők (ajánlattevők) részére. Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési 
dokumentumokat a felkért ajánlattevőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) 
elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és 
teljes körűen, közvetlenül, és díjmentesen elektronikusan hozzáférhetővé teszi. A közbeszerzési 
dokumentumok, így különösen a műszaki leírás az ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától 
elérhető lesz a következő linken: http://www.biatorbagy.hu/ 
A szükséges felhasználói nevet és jelszavat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével 
együtt az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkező további 
közbeszerzési dokumentumok - a közvetlen megküldés mellett - a fenti linken, azok közvetlen 
megküldésének a napjától szintén elérhetőek lesznek. 

mailto:jegyzo@biatorbagy.hu
mailto:bertaferenc@t-online.hu
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Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével 
kapcsolatban felmerült technikai problémákért. 
 
4) A közbeszerzés tárgya  
Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és 
felújítási munkái. 
A közbeszerzés mennyisége: 

Biatorbágy Város közigazgatási területén az Önkormányzat kezelésében lévő utak, járdák és 
csapadékvíz-elvezetés javítása, felújítási munkái, az Ajánlatkérő irányításával elvégzett felmérés 
alapján összeállított műszaki ütemterv és az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
tervdokumentáció alapján.  
Útfelület kimutatás:  
 

Útkategória Útburkolat fajtája (ezer m2) 
aszfaltbeton és öntött 

aszfalt 
murva/kő beton 

Belterületi közutak összesen 240 14 -- 
Külterületi közutak 24 110 1 
Kerékpárutak 1,5 -- -- 
Gyalogutak és járdák 20 -- -- 

 
Előirányzott munkák a szerződés 36 hónapos időtartama alatt évente: 
 

Előirányzott munkák  mennyiség 
Út és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása 20 m2-ig 80 m3 
Útbeszakadások javítása 300 m3 
stabilizált útszakaszok kátyúzása 1500 m3 
Útpadka javítása 900 m3 
Aszfalt nagy felületű útfelújítások, útépítések 4000 m2 
Útszegély javítása, építése 1000 fm 
Járda építése, felújítás 2500 m2 
Földárok készítése 300 fm 

Keretszerződés becsült nettó értéke: 50.000.000,- Ft és 300.000.000,- Ft között  
 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  
 Fő tárgy:   45233142-6  Közútjavítás 
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a 
hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, és egyéb előírásoknak megfelelően kell elkészítenie. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ 
(3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű 
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának 
komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése 
érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség 
bizonyítása az ajánlattevő feladata. 
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Szakmai ajánlat: 
Az árazott egységárgyüjtemény kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni. Felhívjuk az ajánlattevők 
figyelmét, hogy a költségvetés valamennyi sorát be kell árazniuk. A soronkénti megajánlás 
kizárólag nullától különböző pozitív egész szám lehet. 
 
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: A Kbt 105. § (1) bek. c) pontja szerinti keretmegállapodás 
Az egy ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás, mely nem tartalmazza az annak alapján 
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét. Az eseti szerződések 
valamennyi feltétele a felek közötti írásbeli konzultációt követően alakul ki. 
 
6) Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára az alábbi 
szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki: 
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a 
kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a 
szerződést. 
 
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő az eseti szerződések szerinti teljesítési határidőket olyan okból, 
amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a nyertes ajánlattevővel szemben késedelmi 
kötbért (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér") érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő 
Késedelmi Kötbér mértéke nettó ajánlat ár 1 %-a  minden késedelemmel érintett naptári napra. A 
késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó Vállalkozói Díj 20%-a. 20 naptári napos késedelem esetében 
az ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): 
A szerződés szerinti teljesítésnek a nyertes ajánlattevő érdekkörébe eső okból történő ellehetetlenülése 
esetén, továbbá a nyertes ajánlattevő szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás, vagy 
elállás esetén, ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a keretmegállapodás 
szerint még nem teljesített a nettó keretösszeg 25 %-a, de legalább 10.000.000,- Ft 
Hibás teljesítés: 
Abban az esetben, amennyiben az eseti szerződésekben meghatározott műszaki  teljesítés nem felel 
meg a szerződésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minőségi 
követelményeknek, úgy a nyertes ajánlattevő hibásan teljesít. Ebben az esetben a Megrendelő ésszerű 
póthatáridő tűzésével felhívhatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésnek és a közbeszerzési 
dokumentációban foglaltaknak megfelelő teljesítésre. Ezen időszakra a Megrendelőt késedelmi kötbér 
illeti meg a póthatáridő minden napja után egészen a hiba kijavításának a napjáig. 
Jótállási kötelezettség: 
Az ajánlattevők az útfelújítás és útépítésnél a szerződésszerű teljesítésétől számított minimálisan 24 
hónap, a burkolt utak kátyúzása esetén12 hónap jótállást kötelesek vállalni. A kivitelezés 
vonatkozásában a jótállási időszak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól 
számítva az ajánlatban megajánlott naptári hónap időtartamig tart. Az ajánlattevők ennél kedvezőbb 
időtartamú jótállást is vállalhatnak.  
Szavatosság és kötelező alkalmassági időtartam:  
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Az ajánlattevőt szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 
6:175-176. §-ai és az az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet tartalmazza. Az ajánlattevő szavatolja, hogy 
a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és 
szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem szerződésszerű teljesítést az ajánlatkérő 
jogosult az ajánlattevő költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet az ajánlattevő 
köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen.  
A ajánlattevő szavatolja, hogy bontott vagy használt anyagot nem épít be. 
 
7) A jelen eljárás keretmegállapodás kötésére irányul, elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 
 
8) A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: 
A szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.  
A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő három év  
Amennyiben a keretszerződés szerinti eseti szerződések összesített értéke eléri a nettó 300.000.000,- 
Ft összeget a keretszerződést teljesítettnek kell tekinteni. 
Az eseti szerződések teljesítési határidejét az ajánlatkérő esetenként határozza meg. 
Az ajánlatkérő az eseti megrendelésekben meghatározott határidők tekintetében előteljesítést elfogad. 
 
A eseti szerződés szerinti teljesítésre rendelkezésre álló kötbérmentes időtartamot a munkaterület 
átadásától számítottan az eseti szerződésekben a felek írásbeli konzultáció során (ajánlatkérés – ajánlat 
adás – ajánlat elfogadása) határozzák meg. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint határidőben teljesít az 
ajánlattevő, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az 
átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc nap. Ezt az időtartamot a felek együttes akarattal 
rövidíthetik.  
 
9) A teljesítés helye:  Biatorbágy Város közigazgatási területe 
 NUTS-kód HU 120 
 
10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének a feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra való 
hivatkozás: 
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).  
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás ez eseti megbízásokban meghatározott sikeres műszaki 
átadás átvételi eljárást követően kerül kiegyenlítésre., az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás 
alapján. 
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított – az eseti 
szerződésekben meghatározott  vállalási ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes 
ajánlattevő részére. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, de az Előleg előbb is kifizethető. 
Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által rendelkezésre 
bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az Előleg végszámlában 
kerül elszámolásra   
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján csak az 5 % feletti előleg esetén kér előleg 
visszafizetési biztosítékot. 
Jelen eljárás alapján megkötendő szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 
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A számlák ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű (eseti)teljesítést követően, utólag 
egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1)-(7) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 
6:130. § (1) – (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 
36/A. §-a szerint, átutalással. A számla fizetési határideje 30 nap, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében 
foglaltak figyelembe vételével. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított 
teljesítésigazolás. 
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás 
teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 
napon belül történik. 
A teljesítést Ajánlatkérő műszaki ellenőre ellenőrzi. Az Ajánlatkérő által kiállított teljesítés-igazolás a 
számlák mellékletét képezi. 
Egyebekben a finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet 
tartalmazza.  
 
Az ajánlatkérő a részszámlázási lehetőséget az eseti szerződésekben határozza meg. 
Ha felek az eseti szerződésekben részszámla(k), valamint végszámla benyújtását  teszik lehetővé, 
akkor a nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr 
által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a 
végszámlát kiállítani.  
Műszaki előrehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki 
előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari 
teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 
 
11) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét. 
 
12) Annak a meghatározása, hogy az ajánlatkérő biztosítja-e a részajánlattétel lehetőségét: 
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. 
 
13) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása esetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján legjobb ár - érték megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az alábbiak szerint: 
 

 Értékelési részszempontok Súlyszám 
1. Nettó Vállalkozói díj (Az árazott egységárgyűjtemény mind összesen (Ft) 65 

2. 

Veszélyelhárítás megkezdésének időtartama az igazolt bejelentés időpontjától 
számítottan a maximális 8 óra rövidítés időtartam (óra)  
A készenléti szolgálatnak a hét minden napján napi 24 órában kell 
rendelkezésre állnia. 

5 

3 Jótállás útfelújítás min 24 hónap felett (hónap) 15 
4. Jótállás szilárd burkolat kátyúzása esetén min 12 hónap felett (hónap) 15 

 
* Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont), továbbá egész 
hónapra (2. részszempont) kerekítve adható! 
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Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0,00 - 
10,00 pont. 
 
Az 1. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 
10,00 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, 
figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21.] 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P vizsgált = (A legjobb  / A vizsgált ) x 10 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
(legalacsonyabb érték)  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 
A 2. számú értékelési szempont esetében az ajánlatkérő a következő képletet alkalmazza: 
Pvizsgált = (Avizsgált - A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) x 10 azaz a legkedvezőtlenebb 
érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül. 
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. 
értékelési részszempont esetében a kötelező 8 órán belüli veszélyelhárítási munka 
megkezdésének időpontját tekinti minimális szintjének, míg az ezen 8 órás időtartam 
rövidítésének  2 órai időtartam vállalásra a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad 
(10,00 pont).  
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik, a megajánlás mérőszáma csak egész szám, 
(egész óra) lehet. 
 
A 3. és 4. számú értékelési szempont, a garanciális időtartamok esetében az ajánlatkérő a 
következő képletet alkalmazza: 
Pvizsgált = (Avizsgált - A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb - A legkedvezőtlenebb) x 10 azaz a legkedvezőtlenebb 
érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül. 
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3. 
értékelési részszempont esetében a kötelező 24 hónap felett megajánlott 0 hónapot tekint az 
adott ajánlati elem minimális szintjének, míg kötelező 24 hónap felett legfeljebb 24 hónap jótállási 
időt lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10,00 pont).  
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 4. 
értékelési részszempont esetében a kötelező 12 hónap felett megajánlott 0 hónapot tekint az 
adott ajánlati elem minimális szintjének, míg kötelező 12 hónap felett legfeljebb 24 hónap jótállási 
időt lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10,00 pont).  
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik 
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Az összes pontszám meghatározása: 
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó 
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. 
Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő kettő tizedes 
jegy pontossággal határozza meg a pontszámokat!  
 

14) A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról" szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint 
a 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia: 
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű 

nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 

b) Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.  

 
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok igazolására [ide nem 
értve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb alpontja szerinti kizáró okot] elfogadja az ajánlattevő által egy 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, 
amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. 
 
Ajánlattevő a Rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozni köteles arról, hogy olyan társaságnak 
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alponja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
 
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) 
bekezdésére is. 
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű 
másolatban is benyújthatóak. Ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladását 
követő keltezésű dokumentumokat kell benyújtania. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja az ajánlattevő ajánlatban tett 
nyilatkozatát, a Kbt. 69.§ (4) bekezdést a kizáró okok vonatkozásában nem alkalmazza. 
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A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldése 
dátumánál későbbi keltezésűnek kell lennie. 
 
15) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt. 
 
16) Az ajánlattételi határidő: 
2018. március hó 12. napja 10:00 óra. 
 
17) Az ajánlat benyújtásának címe: 
Személyesen vagy kézbesítő útján történő benyújtás esetén: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 
2/A. Polgármesteri Hivatal, I. emelet, Jegyzői titkárság  
Postai úton történő benyújtás esetén: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross 
Gábor u. 2/A..  
Az ajánlatnak a személyesen és a postai úton történő benyújtás esetén is be kell érkezni az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 10:00 óráig a 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. ellenkező esetben az 
ajánlat érvénytelen. 
Ajánlatkérő kéri, hogy ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevő a postára adás 
időpontjáról! 
 
18) Az ajánlattétel nyelve: 
A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell 
elkészíteni. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is 
elfogadja. 
 
19) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Hely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. Polgármesteri Hivatal  
2018. március hó 12. napja 10:00 óra. 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek lehetnek jelen. 
 
20) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 (hatvan) nap. 
 
21) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 
Az ajánlatkérő nem határoz meg ajánlati biztosítékot. 
 
22) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: Nem releváns 
 
23) A beruházást az ajánlatkérő saját költségvetési forrásból finanszírozza. Ha a szerződés időtartama 
alatt az ajánlatkérő bármilyen hazai, vagy Európai Unióból származó forrásból támogatást nyer a jelen 
beszerzés tárgya szerinti tevékenység finanszírozására, akkor az a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti 
szerződésmódosítási jogalapnak tekintendő és a felek a fizetési feltételeket a pályázatiban 
meghatározott előírásokhoz és a fizetési feltételekhez igazíthatják. 
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24) Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2018. február hó 23. napja. 
 

25) Egyéb információk: 
1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
2. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) 
bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági 
szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 
3. Ajánlatkérő nem írja elő, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét 
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő  alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat. 
4. Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: 

a) a képviseleti jog igazolására az ajánlattevő tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői 
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot 
igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában 
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) 
aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) 
olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá 
b) ajánlattevő vonatkozásában, folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye" elnevezésű 
dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési 
kérelem" elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési 
eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat 
benyújtása szükséges. 

5.  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az 
ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmazni. 
6. Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
7. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő 
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, székhelye vagy 
lakóhelye), valamint a megajánlásokat. 

Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban, a Feladatmeghatározásban és dokumentációban 
meghatározott valamennyi építési feladat és kapcsolódó szolgáltatás, valamint eszköz ellenértékét 
tartalmaznia kell – függetlenül attól, hogy valamely munkanem, anyag, vagy díjtétel szerepel-e 
dokumentáció részét képező egységárgyűjtemény valamely sorában, vagy a 
Feladatmeghatározásvban  – így ezeken túlmenően Ajánlattevő semmilyen jogcímen nem jogosult 
az Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 
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 Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. 
Az egységárgyűjteményben nem szereplő, de az adott eseti megrendelésben szereplő, a 
beruházás teljességéhez szükséges tételeket, annak egységára, adott esetben a konzultáci során 
kerülhet pontosításra, az egységárgyűjteményben meghatározott hasonló tételek anyag és 
díjtételeinek elemzése eredményeként, ezen télelsorok egységárával összhangban. 

 Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához. 

  felolvasó lapon tett megajánlásnak meg kell egyeznie a tételes árazott egységárgyűjtemény nettó 
mindösszesen végösszegével. Az ajánlatkérő által kiadott árazatlan egységárgyűjteményt az 
ajánlattevő köteles kitöltve ajánlatába becsatolni. E körben ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét arra, hogy hiánypótlás, vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban 
előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny 
eredményét és az értékeléskor [71. § (11) bekezdés] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek 
keretében a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott egységárgyűjtemény tételei és egységárai 
hiánypótlás keretében pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek, feltéve hogy a javítás a teljes 
ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi. 

 E körben Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő nem tekinti nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának bármelyik tétel mennyiségének átírását, a tétel 
értékének „0”-val történő szerepeltetését, a tétel nem szerepeltetését vagy plusz tétel 
szerepeltetését a költségvetésben – amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán 
alapul, így ezen esetek az ajánlat érvénytelenségét vonják maga után! 

8.  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát 
(nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat). 
9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi 
szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük 
esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és 
egyetemleges felelősséget vállalnak 
10. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott 
faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők 
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a 
megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget 
módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító Berta Ferenc 
FAKSZ-ot a bertaferenc@t-online.hu e-mailben vagy faxon a +36 23500927 számon tájékoztatni. 
11. Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 
példányban elektronikus adathordozón, CD /DVD lemezen (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes egységárgyűjteményt az ajánlatkérő által 
kiadott .xls formátumban is a   ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához 
csatolva kell benyújtani.  
 Az ajánlat eredeti példányát roncsolás-mentesen nem bontható módon, zsinórral, spirállal, vagy 

egyéb módon, lapozhatóan össze kell fűzni vagy kötni. 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.  
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 Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az 
ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni, a javítás szabályai szerint. 

 Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír 
alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a 
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a 
papír alapú ajánlati példánnyal. 

 A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:  
 AJÁNLAT Biatorbágy Város Önkormányzata részére „Biatorbágy Város Önkormányzata 

kezelésében lévő utak javítása, felújítása” Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!  
 Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor nem minősül zártnak, ha 

abból további roncsolás nélkül az ajánlat példánya kivehető. 
12. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar 
nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, 
dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti 
hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás 
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek 
is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt. 
13. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. 
Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36 23 500927) vagy e-mail útján (.pdf formátumban 
a bertaferenc@t-online.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító FAKSZ-hoz. 
Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit 
a bertaferenc@t-online.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is 
szíveskedjen megküldeni. 
14. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével 
kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek 
rendelkezéseire. 
15. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a 
Kbt. 79. §-a szerint. 
16. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseire is. 
17. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az 
írásbeli összegezés megküldése napját követő 5. napot követően kerül sor. 
18. Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban a „Kbt." rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. 
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A 
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 

mailto:bertaferenc@t-online.hu
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az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza. 
19. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik. 
20. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Pótmunka elszámolására kizárólag fedezetemelés 
keretében a Kbt. 141.§ szerinti szerződésmódosítás alapján lehetséges. 
21. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 11. §-ában előírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, 
valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát 
képező építési beruházásra is kiterjedő) Contractors All Risks (C.A.R.) típusú építés-szerelés 
biztosítással, amelyben a vagyonbiztosítás biztosítás összege el kell érnie a 20.000.000,- Ft-ot, a 
felelősségbiztosítás minimális összege legalább az 50.000.000,- forint káreseményenként. 
 Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 

biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – amennyiben az 
ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is 
meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.  

22.  A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
23.   Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén 
vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg 
ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. 
24. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles 
másolatban történő benyújtására is. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t 
(különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az 
ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
25. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni. 
26.   Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a szerződéskötés 
időpontjában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében. A névjegyzékbne vló szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem magyarországi 
letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, 
vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság 
igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó 
alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 
való szereplés tényét ajánlatkérő, a szerződéskötéskor ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető 
adatbázisból. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második 
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró 
összegezésben azt megjelölte. 
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27.  A szerződéskötés legkorábbi időpontja az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegzés 
megküldését követő 6. nap, ha az nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óra 
(Kbt. 131. § (6) bek.), kivéve, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be az eljárásban. Ebben az esetben a 
szerződéskötés legkorábbi napja az összegzés megküldését követő 1. munkanap 10.00 óra.  
28. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 
29. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. A különböző devizák forintra történő 
átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában 
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott 
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell 
csatolni. 
30. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé. 
31. A közbeszerzési dokumentum tartalma:  

- ajánlattételi felhívás  
- útmutató az ajánlattevők részére (Közbeszerzési dokumentáció) 
- szerződéses feltételek  
- eseti szerződés minta 
-  nyilatkozat-minták 
-  árazatlan egységárgyűjtemény 
-  közbeszerzési műszaki leírás 

32 Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell 
eljárni. 

 
 
Biatorbágy, 2018. február 23. 
 
 
                                                                                                     Tarjáni István 
                                                                                                      polgármester 
                                                                                       Biatorbágy Város Önkormányzata 
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ESETI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(Minta)  

 
 
amely létrejött egyrészről  
 Biatorbágy Város Önkormányzata – mint Megrendelő 

 Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A 
  Adószám: 15730088-2-13-2-11 
  Képviselő: Tarjáni István polgármester  
  mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

 
másrészről  
  – mint Vállalkozó 
 Székhely: 
 Értesítési cím:  
 Adószám 
 Fizetési számlaszám:  
 
 Képviseletében eljár:  
 elérhetőségei  
 MKIK száma: 
között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

1. A szerződés létrejöttének előzménye: 
 A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által  Biatorbágy Város Önkormányzata 

kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái 
tárgyban a 2018. ……….hó …..napján indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
a Megrendelő és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM) 

 
2. A szerződés tárgya: 
 A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a 

hivatkozott KM tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó - beszerzési igénye 
megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a 
Vállalkozó pedig elvállalja a jelenszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki 
tartalommal meghatározott munkák elvégzését. 

 
3. A szerződés teljesítési határideje: 201.. év .................... hó napja  
 
4. A fizetendő ellenérték: 
 A Vállalkozó a jelen szerződést a 2. számú mellékletben, illetve a keretmegállapodásban 

rögzített kivitelezési munkanemenként meghatározott egységárakon teljesíti.   
 A Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalom 

gondos áttekintése és a 2. sz. mellékletben munkanemenként meghatározott egységárak 
figyelembevételével, valamint a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott 
egyszerűsített kivitelezési tervdokumentáció alapján (útfelújítási munkák esetén a tervek 
is a szerződés mellékletét képezik) készített előzetes költségbecslés alapján a jelen 
szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét  nettó  ....................... ,- Ft összegben 
határozza meg. 
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 A Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó költségbecslését a jelen szerződés 
záradékéban jóváhagyja. 

 Ez a becsült költség képezi a keretszerződés 7.3. és 7.5. pontjaiban meghatározott kötbér 
kiszámításának alapját. 

 
 
5. Fizetési feltételek: 
5.1.  A kivitelezési munkák ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése a 

Megrendelő által – 5.2. pontban részletezett módon - igazolt teljesítést követően, a Kbt. 
135. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt 
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Vállalkozó köteles a számlát a 
teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére 
eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. § (1) bekezdésében  meghatározott teljesítésigazolást 
mellékelni kell.   

 
5.2. A Vállalkozó által benyújtott tételes költségkimutatást a Megbízó Műszaki ellenőre 

ellenőrzi, és műszaki javaslatával alátámasztva a Teljesítésigazolásra felhatalmazott 
személy részére továbbítja, aki a Kbt. 135. § 21) bekezdése szerint eljárva nyilatkozik a 
teljesítés elismeréséről. 

5.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:48. §  szerint meghatározott mértékű 
késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak. 

5.4. A Vállalkozó a keretszerződés 6.4. pontjában meghatározott előlegre igényt tart. Az 
előleg összegének megállapításakor a felek a jelen eseti szerződés 4. pontjában 
meghatározott összeget tekinti vetítési alapnak.  

5.5.  A Felek megállapodnak, hogy a jelen eseti megállapodás 1. sz. mellékletében 
meghatározott műszaki tartalom megvalósítása során a keretszerződés 6.7. pontjával 
összhangban az alábbi részszálázási lehetőséget alkalmazzák:  

  
Számlaütem 1. részszámla 2. részszámla Végszámla 

Teljesítés műszaki tartalma   min.: 30% 

Teljesítés határideje    

Rész- illetve végszámla nettó 
összege (Ft) 

   

 
6. Szavatosság, jótállás, garancia: 
  A keretszerződés 8.1. pontjában foglaltakkal összhangban a jelen szerződés 1. sz. 

melléletében meghatározott munkákra a Vállalkozó .......... hónap szavatosságot vállal. 
 A garanciális és jótállási időtartam a keretszerződés 8.4. pontjában foglaltakkal 

összhangban 24 hónap. Megrendelő a végszámlából jóteljesítési garancia címén – jelen 
szerződésben megállapított jótállási időtartam idejére - 3,5% óvadékot tart vissza.  

 
7.  Építési napló: 
 A felek a keretszerződés 3.17. pontjában foglaltakkal összhangban rögzítik, hogy 
  (i) Útfelújítás esetén Vállalkozó e-építési naplót köteles vezetni a naplóvezetés 

szabályainak megfelelően, melynek felületére a munkaterület visszaadását megelőzően 
köteles feltölteni a beépített anyagok minőségi tanúsítványait, valamint a megvalósulási 
tervdokumentációt,  
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 (ii) Kátyúzás esetén Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót vezetni, melynek 1 
példányát, a beépített anyagok minőségi tanúsítványait valamint a tételes felmérési 
naplót a műszaki átadás-átvételi eljárás részeként köteles a megrendelőnek átadni.
 Elektronikus építési napló vezetése során Vállalkozó köteles minden fő- és alnapló 
vezetése során az építtetői és az építtetői műszaki ellenőri szerepkört kiosztani. 

 
 (Útfelújítások esetén) Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő szerkezetek (beépítésre 

kerülő rétegek) végleges eltakarása előtt 1 munkanappal tájékoztatni a Megrendelőt 
és/vagy műszaki ellenőrét, aki köteles annak megfelelőségét az építési naplóban 
rögzítetten igazolni. Az egyes szerkezetek, rétegek végleges eltakarása kizárólag a 
Megrendelő vagy műszaki ellenőre elfogadó nyilatkozatát követően végezhető el. 

 
9. A Vállalkozó a keretszerződés 3.19. pontjában foglaltakkal összhangban a jelen eseti 

megállapodás 4. sz. mellékletében határozza meg azon alvállalkozók adatait (név, cím, 
adószám) akiket a teljesítésbe be kíván vonni. 

 
10.  A szerződés tartalmának értelmezése: 
 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó 
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen 
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. 

 
11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét mellékletek képezik: 
 

1. sz. melléklet: Műszaki tartalom meghatározása 
2. Kivitelezési tervdokumentáció 
2. sz. melléklet: Kivitelezési munkanemenként meghatározott egységárak 
3. sz. melléklet: Minőségügyi dokumentumok 
4. sz. melléklet: Alvállalkozók adatai 
 

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 
Dátum: Biatorbágy, 201.. év ................... hó ... napján 
 

 

……………………………………………   ………………………………… 
BiatorbágyVáros Önkorányzata   

 Tarjáni István polgármester   

Megrendelő Vállalkozó  

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

  

…………………………………. 
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 Pénzügyi osztályvezető 
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