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I.1. számú dokumentum

Tisztelt Ajánlattevő/részvételre jelentkező!
A

dokumentáció

közreadásával

az

a

célunk,

hogy

segítséget

nyújtsunk

ajánlatának/részvételi jelentkezésének a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.), és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek előírásainak és
elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő, összeállításához. A
dokumentáció elkészítésének célja – többek között – az is: szeretnénk elérni, hogy
felhívásunkra minél több érvényes ajánlatot/részvételi jelentkezést kapjunk, lehetőséget
biztosítva ez által a számunkra legkedvezőbb ajánlat/részvételi jelentkezés kiválasztásához.
Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlatának/részvételi jelentkezésének
összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és
egyéb dokumentumokat (továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza, a tartalomjegyzékben
meghatározott sorrendben. A tartalomjegyzékben megadott sorrendet ajánlatának/részvételi
jelentkezésének összeállításakor is kérjük betartani, mivel:


az ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának/részvételi
jelentkezésének benyújtás előtti ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban
tartalmazza-e a Kbt.-ben, a felhívásban, és a dokumentációban előírt dokumentumokat;



az ajánlatkérőnek nagymértékben segítséget nyújt az ajánlatok/részvételi jelentkezések –
bontáskori, és/vagy azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti vizsgálatánál.
A dokumentációnak nem célja a Kbt. előírásainak illetve a felhívásban meghatározott

feltételeknek a megismétlése.
Azt

azonban

szükségesnek

tartjuk,

hogy

felhívjuk

szíves

figyelmüket

a

Kbt.

rendelkezéseire, amelyek alapos ismerete – megítélésünk szerint – elengedhetetlen az
érvényes ajánlat/részvételi jelentkezés összeállítása és benyújtása szempontjából.
Jogszabályi rendelkezésekkel a dokumentációban kizárólag akkor foglalkozunk, ha a
törvény adta lehetőségekkel élve más, vagy pontosító, illetve kiegészítő információkat
kívánunk közreadni az egységes értelmezés céljából.
Külön rögzíteni szeretnénk, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. szóló törvény
felhatalmazása alapján a Kormány és a Kormány tagjai is adtak ki a Kbt. végrehajtása
tárgyában rendeletet, továbbá a Közbeszerzési Hatóság is tesz közzé állásfoglalásokat,
amelyek szerves részét képezik a közbeszerzési szempontból releváns rendelkezéseknek, így
a dokumentáció összeállítása során szükségesnek tartjuk azok áttanulmányozására történő
felhívást.
Szeretnénk arra is felhívni szíves figyelmüket, hogy – miután a szabályosan lezárt
eljárások dokumentumait 5 évig sértetlenül meg kell őrizni – az ajánlatban/részvételi
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jelentkezésben elhelyezett dokumentumokat visszaadni nem áll módunkban, továbbá
ugyanezen okból az ajánlathoz/részvételi jelentkezéshez külön csatolt dokumentumokat illetve
mintadarabokat, mintapéldányokat sem áll módunkban visszaadni. Amennyiben a hiánypótlás
során utólag kapunk Önöktől bármilyen dokumentumot, azokat mellékelnünk kell az eredeti
ajánlatukhoz/részvételi jelentkezésükhöz, így a fentiek e dokumentumokra is érvényesek.
Bízunk abban, hogy a Kbt., a felhívásunk és a dokumentáció együttesen elegendő
útmutatást

nyújt

érvényes

ajánlatuk/részvételi

jelentkezésük

összeállításához

és

benyújtásához.
Budapest, 2017. ………………………

Tisztelettel
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató helyettes
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1

A Tartalomjegyzék II-VI. fejezete egyben a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolások, nyilatkozatok
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Általános információk
1.

Általános fogalmak:

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái,
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
2. Az eljárás nyelve:
A Kbt. 2. § (6) bekezdése alapján az eljárás, az ajánlat nyelve is a magyar nyelv. Ennek
megfelelően az eljárásban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem magyar nyelvű
dokumentumok esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. Felelős magyar
fordítás esetén az ajánlattevő nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum
tartalmával megegyezik. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
3. Az ajánlat elkészítésének költségei:
Az ajánlattevő elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie, a Kbt. 177. §-ában foglaltak kivételével.
4. Összeférhetetlenség
Ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulását.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Az ajánlattevő ugyanabban az eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő, alvállalkozójaként nem vehet részt,
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c) más ajánlattevő, szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
[Kbt. 65.§ (7) bekezdés]
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5. Üzleti titok
A Ptk. 2:47. §-ában így meghatározott fogalom.
Az ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásában –
elkülönített módon – közölt üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó irat
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a részvételre jelentkező,
ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá nem
tartalmazhat a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti elemeket.
Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Ha ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. §
(1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum
benyújtására.
6. Általános kapcsolattartás
Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy email címre
küldött bármilyen üzenet, közbeszerzési eljárási dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az
ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának elektronikus
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező
változást figyelembe venni.
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Eljárási cselekmények
1. Kiegészítő tájékoztatás:
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében a Kbt. 56. §-a alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésére kizárólag az
ajánlatok bontását megelőzően van lehetőség, írásban: faxon vagy e-mailban. Ajánlatkérő a
cégszerű aláírás nélkül, e-mailben küldött kérdéseket nem fogadja el. A kérdésekre a választ
ajánlatkérő faxon, az ajánlatok bontását megelőzően ésszerű időben adja meg. Amennyiben
ajánlatkérő faxon nem tudja megküldeni ajánlattevőnek a válaszokat, elektronikus úton kísérli
meg a megküldést. A kiegészítő tájékoztatás megadásával kapcsolatban az ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az
ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során
ennek megfelelően jár el.
A válaszadás elősegítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kéréseket a gonczie@fcsm.hu email címre elektronikusan (szerkeszthető formában is) meg kell küldeni. Amennyiben az
eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérésre kerül sor, abban az esetben ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elkészítéséhez a kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az
azokra megadott ajánlatkérői válaszokat figyelembe vette.
2. Az ajánlat formai előírásai
az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként
növekedjen.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján a dokumentumok oldalszámozás
alapján megtalálhatóak.
Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az eredetivel
mindenben megegyező elektronikus másolati példányt nem szerkeszthető formátumban (pl.:
pdf., jpg., tif. stb.) a dokumentumot tartalmazó elektronikus adathordozón (pl.: CD, DVD,
pendrive) kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlat példányait zárt csomagolásban kell
elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a csomagolásnak
sértetlennek kell lennie. A zárt csomagoláson kérjük legalább az alábbiak feltüntetését:
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Beszerzési Jogi Csoport
1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület I. emelet 103.
Ajánlattevő neve és székhelye
Ajánlat „„Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel
automata átemelő telepeken”tárgyban
„A hivatalos bontási eljárásig nem bontható fel.”
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérőnél személyazonosításhoz kötött
beléptetési rendszer működik, mely megnövelheti az ajánlat beadásának helyére történő bejutás
idejét. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevők
kötelesek viselni!
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A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az
ajánlatevőt terheli.
3. Ajánlatok bontása:
Ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor.
Az ajánlatok felbontásának helye: az ajánlattételi felhívás 15. pontjában meghatározott cím.
Az ajánlatok benyújtásának címe: az ajánlattételi felhívás 13. pontjában meghatározott cím.
Az ajánlatok benyújtásának határideje az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározott
időpont.
Az ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek
az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre és az abban megadott időpontig beérkeznek.
A határidőn túl beérkező ajánlatok érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében.
Az ajánlatkérő a késve benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatokat – a
késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül – felbontatlanul megőrzi. Amennyiben
azonban a csomagolás alapján nem állapítható meg az ajánlattevő személye, ajánlatkérő az
ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbontja az ajánlat csomagolását, amelynek
bontásáról külön jegyzőkönyvet vesz fel és az ajánlatot a felbontást követően megőrzi. Az
ajánlatok felbontásánál csak az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá
a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat:
 ajánlattevő neve,
 ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye).
 azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek
A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett jelentkezés benyújtásáról szintén
jegyzőkönyvet vesz fel ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján és azt az összes –
beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldi. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a
Kbt. 68. §-ában előírtaknak megfelelően végzi el.
4. Hiánypótlás:
Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott ajánlat hiányait és az
azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő eltelte után a hiányok
pótlására nincs lehetőség. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is
pótolhat az Ajánlatkérő által biztosított hiánypótlás időtartama alatt.
A hiánypótlás formai követelményeire a ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelmények
irányadók. Ha ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn
belül nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy Ajánlatkérő kizárólag az ajánlat „eredeti”
példányát veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása során.
A hiánypótlásra egyebekben a Kbt. 71. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás:
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az
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ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
Ahonnan információ szerezhető be:
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi
felügyelőségek menüpont alatt található.
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 520.
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600
Fax: +36-1- 323-3602
Honlap: www.ommf.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36-1- 301-2900
Fax: +36-1- 301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Honlap: www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1- 476-1100
Fax: +36-1- 476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-06- 1-374- 2700
Fax: +36-06- 1-374- 2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428- 5100
Fax: +36-1- 428-5382
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen
található.
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1- 795-2000
Telefax: 06-1- 795-0200
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1- 882-8502
Telefax: 06-1- 882-8503
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Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Székhely: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Telefon: 06-1- 224-9100
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/
Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
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II. FEJEZET
AZ AJÁNLATBAN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

1.
1.a
2.
3.
4.
5.
6.

Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról
Ajánlattevő nyilatkozata közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő
adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról
7.
Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 66. § (6) bekezdése
8.
Az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya
9.
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a
szerint
10. Cég bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
11. Kapcsolattartásra vonatkozó adatok
12 Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosításról
13 Nyilatkozat hogy a vállalt jótállás időtartama alatt a karbantartására jogosult
és a karbantartási feladatokat maradéktalanul elvégzi.
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EREDETI
II.1. számú dokumentum

Ajánlat

„Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata
átemelő telepeken”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen …. számozott oldalt tartalmaz.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)
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II.1. a. számú dokumentum

TARTALOMJEGYZÉK2
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. nevében
eljáró ajánlatkérő a

„Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata
átemelő telepeken”
tárgyú a Kbt. Harmadik Része (XVII. fejezet) 115. § szerinti közbeszerzési eljárása során
benyújtandó ajánlat összeállításához, az ajánlatot tevő által kötelezően csatolandó
nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével, javasolt sorrendjének
meghatározásával.
II. Fejezet
II.
1.
II.
1.a
II.
2.
II.
3.
II.
4.
II.
5.
II.
6.

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok
Oldalszám
Fedőlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról
Ajánlattevő nyilatkozata közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő
adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról
II.
7.
Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 66. § (6) bekezdése
II.
8.
Az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya
II.
9.
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint
II.
10. Cég bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolás
II.
11. Kapcsolattartásra vonatkozó adatok
II.
12 Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosításról
II.
13 Nyilatkozat, hogy a vállalt jótállás időtartama alatt a karbantartására jogosult
és a karbantartási feladatokat maradéktalanul elvégzi.
III. Fejezet: Nyilatkozat kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan
III.
1.
Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okokról és alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
III.
2.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozat
IV. Fejezet: Az ajánlatban adott esetben csatolandó dokumentumok
IV.
1.
Megállapodás közös ajánlattételről
IV.
2.
Meghatalmazás
IV.
3.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
IV.
4.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint
IV.
5.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
IV.
6.
A
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet
nevében
kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya
V. Fejezet:
Alkalmassági követelmények igazolása kizárólag az ajánlatkérő által a
Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők részére
V.
1.
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c)
pont igazolására
2

A Tartalomjegyzék II-VI. fejezete egyben a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke.
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V.

2.

V.
V.

3.
4.

V.
5.
VI. Fejezet:
VI.

1.

VI.

2.

Ajánlattevő eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60
hónapban legjelentősebb referenciái ismertetése [321/2015. (X.30.) Korm. r.
21.§ (2) bekezdés a), 21. § (2a) a., 23. § valamint 22.§ (3) bekezdése].
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről
A szakember végzettségét, képzettségét és felelős műszaki jogosultságát
igazoló dokumentumok egyszerű másolata és önéletrajza
Nyilatkozat rendelkezésre állásról
Műszaki ajánlat
A műszaki ajánlat keretében az ajánlattételi felhívás 20. e pont negyedik francia
bekezdésében felsorolt dokumentumok
Árazott költségvetés
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II.2. számú dokumentum

FELOLVASÓLAP3
1. Az ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve4:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:

2. A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel
automata átemelő telepeken”

3. A bírálati szempontra tett ajánlat
Részszempont
1. Nettó ajánlati ár (HUF)
2. Jótállás időtartama (hónap) (minimum 24 hónap,
maximum 60 hónap)

Megajánlás

Kelt ………………………., 2017. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

3

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta
szerint kért adatok, információk szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltüntetése a felolvasólapon az
ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. Ajánlattevőnek csak azon rész tekintetében kell a felolvasólapot
benyújtania, amely rész tekintetében részvételi jelentkezést nyújtott be!
4
Közös Ajánlattevők esetén valamennyi Ajánlattevő nevének és székhelyének feltüntetése szükséges..
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II.3. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján5
Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………………
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Elektromos kapcsoló-, és
vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata átemelő telepeken”
tárgyú
ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott követelményeket
megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Cégünk nyertessége esetén kötelezettséget vállalunk a szerződéstervezet tartalmának
megfelelő szerződés megkötésére és teljesítésére.
A szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeinket
felolvasólapon feltüntetett ajánlatunknak megfelelően.

maradéktalanul

teljesítjük

a

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

5

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak. Az
ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján. A nyilatkozatot elegendő a tárgyalások lezárását
követően, a végső ajánlatban csatolni.
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II.4. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján6
Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………………
kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai
kijelentem/kijelentjük,
hogy
a
…............................................................. (cég megnevezése) ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV7. törvény 3. szakasza
értelmében





kisvállalkozásnak minősül
mikrovállalkozásnak minősül
középvállalkozásnak minősül
nem tartozik a törvény hatálya alá.8

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

6

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak.
Kivonat a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvényből
A kis- és középvállalkozások meghatározása
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály KKV-t, mikro-, kis- és középvállalkozást, illetve kis- és középvállalkozást említ, azon - ha törvény
másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.
8
A nyilatkozatot egyértelműen szíveskedjenek megtenni, a megfelelő rész aláhúzásával és/vagy a nem kívánt
rész törlésével vagy áthúzásával.
7
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II.5. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………………

kötelezettség-

vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Elektromos kapcsoló-, és
vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata átemelő telepeken”

tárgyú

közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában rendelkezésre bocsátott vállalkozási
szerződés tervezetet elfogadjuk/az alábbi módosításokat javasolom/javasoljuk9:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….

Kelt……………………………., 20. …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

9

A nem megfelelő rész áthúzandó, törlendő.

20. oldal, összesen: 77

II.6.számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a közbeszerzési eljárás vonatkozásában felmerülő
adózási, felelősségi és közzétételi szabályokról10
Alulírott…............................................................(név/nevek),
……………………………………………..(cég

megnevezése,

mint

a
székhelye)

kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy
-

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződéssel kapcsolatos adózási
szabályokról nyújtott tájékoztatását megismertük és megértettük.

-

tudomásul vesszük, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály
hatálya alá tartozik.

-

mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállaljuk, hogy jelen szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő havi nettó 200 ezer
forintot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket,

-

mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállaljuk, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (17) bekezdésében meghatározott tájékoztatási
kötelezettségének eleget teszünk

-

tudomásul vesszük, hogy nyertességünk esetén a megkötendő szerződés a Kbt. 43. § (1)
bekezdése d) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban, illetve az ajánlatkérő honlapján közzétételre kerül.

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

10

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás
alapján kötelezettségvállalásra feljogosított cég képviselőjének kell megtennie.

21. oldal, összesen: 77

II.7.számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt
alvállalkozókról
[Kbt. 66. § (6) bekezdés]
Alulírott/alulírottak
…............................................................(név/nevek),
mint
a
……………………………………………..(cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
feljogosított képviselője/képviselői
1. kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § a) pontjában meghatározottak szerint jelen
közbeszerzéssel összefüggésben
a) nem kíván
b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván
(feladat megnevezése)
alvállalkozót igénybe venni.
Továbbá a fent megnevezett részek vonatkozásában igénybe venni kívánt – az ajánlat
benyújtásakor ismert – alvállalkozók a következők:
Alvállalkozó
megnevezése

Alvállalkozó
székhelye

A közbeszerzés azon része, amelynek
teljesítésében közreműködik

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

22. oldal, összesen: 77

II.8. számú dokumentum

AZ AJÁNLATTEVŐ NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI
CÍMPÉLDÁNYA11

11

Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult, ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek
hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példánya csatolandó.

23. oldal, összesen: 77

II.9. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint

Alulírott
…………………………
mint
a(z)
…………………………
(cím/székhely:
…………………………) képviselője a „Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje
távfelügyelettel automata átemelő telepeken” megnevezéssel lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
a) Nincsen folyamatban
vonatkozásában.

lévő

változásbejegyzési

eljárás

gazdasági

társaságunk

VAGY12
b) Gazdasági társaságunk vonatkozásában van folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás. 13

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

12

A nem kívánt rész törlendő vagy a kívánt rész aláhúzandó.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a gazdasági szereplő vonatkozásában, úgy szükséges
csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti dokumentumokat is!
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §: „Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.”)
13

24. oldal, összesen: 77

II.10. számú dokumentum

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás

25. oldal, összesen: 77

II.11. számú dokumentum

A kapcsolattartáshoz szükséges adatok14
Az ajánlattevő cég adatai15
Cég megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Statisztikai
számjele:
Cégjegyzékszáma:
Számlavezető bank:
Bankszámlaszáma:

A kapcsolattartó személy adatai az ajánlattevő részéről:
Név:
Beosztás:
Szervezet egység:
Elérhetőségek
Telefonszám:
Mobil:
Fax:
e-mail cím:
Postázási cím:

14

Az adatlapon szereplő információk szükségesek az ajánlattevőkkel való kommunikációhoz, ezért kérjük az itt
szereplő adatok pontos megadását! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Ajánlatkérő részéről az eljárás során
küldendő dokumentumok erre a címre fognak érkezni.
15
A vastagon szedett adatok megadása kötelező!

26. oldal, összesen: 77

II.12. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a felelősségbiztosításról

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
…………………………………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §
bekezdés szerint16
a) rendelkezünk a beszerzés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással.
b) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára vállaljuk a beszerzés tárgyának megfelelő
felelősségbiztosítás megkötését.

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

16

A nem kívánt rész törlendő, vagy áthúzandó.

27. oldal, összesen: 77

II.13. számú dokumentum

Nyilatkozat, hogy a vállalt jótállás időtartama alatt a karbantartására jogosult a karbantartási
feladatokat maradéktalanul elvégzi.

28. oldal, összesen: 77

III. FEJEZET
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA ÉS ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓAN
III. Fejezet: Nyilatkozat kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan
Ajánlattevő
1.
III.
Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okokról és alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
III.
2.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozat
A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében uniós értékhatár alatti eljárások esetén az Európai
Bizottság által meghatározott formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény második
része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat
megadnia.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények vonatkozásában az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.

29. oldal, összesen: 77

III.1. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okokról és alkalmassági követelményeknek való megfelelésről

Alulírott/alulírottak

…............................................................

(név/nevek),

mint

a

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy
az eljárást megindító felhívásban meghatározott a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok esetünkben nem állnak fenn;
-

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, amely(ek) az
eljárást megindító felhívásban meghatározott a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá esnek;
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki
és szakmai alkalmasság igazolására nem veszünk igénybe olyan szervezetet, amely(ek) az
eljárást megindító felhívásban meghatározott a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
hatálya alá esnek;
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményeknek megfelelünk17;
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeknek megfelelünk18.
-

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

17

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelmények igazolására más szervezetet vesz igénybe, ki kell töltenie
a IV. fejezet vonatkozó dokumentumait.
18
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelmények igazolására más szervezetet vesz igénybe, ki kell töltenie
a IV. fejezet vonatkozó dokumentumait.

30. oldal, összesen: 77

III. 2. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján
Alulírott/alulírottak
…..................................
név/nevek),
mint
a
…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő19
1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
a) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos20 neve és állandó lakóhelye a következő:
Tényleges tulajdonos neve
Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

b) ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos
nincsen.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján
….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

19

Kérjük a nyilatkozatmintában a megfelelő pontot (1. vagy 2. pont) aláhúzni szíveskedjenek. A 2. pont
alkalmazása esetén a megfelelő alpont (a) vagy b) pont) alkalmazása szükséges. Amennyiben valamelyik pont
(alpont) nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb módon történő egyértelmű
megjelölését.
20
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk.
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

31. oldal, összesen: 77

IV. FEJEZET:
AZ AJÁNLATBAN ADOTT ESETBEN CSATOLANDÓ
DOKUMENTUMOK
IV. Fejezet: Az ajánlatban adott esetben csatolandó dokumentumok
IV.
1.
Megállapodás közös ajánlattételről
IV.
2.
Meghatalmazás
IV.
3.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
IV.
4.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint
IV.
5.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat
IV.
6.
A
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó
szervezet
nevében
kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldánya

32. oldal, összesen: 77

IV. 1. számú dokumentum
21

MEGÁLLAPODÁS

közös ajánlattételről
Alulírott/alulírottak …………………………. (név/nevek), mint a ……………………………(cég
megnevezése,

székhelye)

………………………….

cégjegyzésre

(név/nevek),

mint

jogosult

képviselője/képviselői,

a ……………………………(cég

valamint

megnevezése,

székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, továbbá ………………………….
(név/nevek), mint a ……………………………(cég megnevezése, székhelye) cégjegyzésre
jogosult képviselője/képviselői22 kijelentjük, hogy a „Elektromos kapcsoló-, és vezérlő
szekrények cseréje távfelügyelettel automata átemelő telepeken”

tárgyú közbeszerzési

eljárásban a Kbt. 35. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
Kijelentjük, hogy jelen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos és
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba
léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen
nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséért
egyetemlegesen felelünk, továbbá az egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári
Törvénykönyv 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak az irányadóak.

21

A jelen megállapodás szövegtervezetét ajánlatkérő útmutatásnak szánta. Jelen megállapodás helyett csatolható a
közös ajánlattevők között létrejött szerződés, vagy előszerződés, amennyiben az legalább az alábbiakat tartalmazza:

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,

az eljárás tárgyát.

tartalmazza a közös ajánlattevők képviseletére jogosultnak a megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás
nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevők képviselni a jelen közbeszerzési eljárásban, és jogosult az
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok megtételére,

tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők közötti koordinálásért és a közös ajánlattevők általi
végrehajtásáért,

tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését,

tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, a közös ajánlattevők
nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére,

a közös ajánlattevők között létrejött szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ
valamely további feltételtől vagy időponttól;

a közös ajánlattevő között létrejött szerződés hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől,
illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá

valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
22
A felsorolás (közös ajánlattevők száma) bővíthető.
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Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy ………………….…… (név) mint a(z) a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő ………………. (cég megnevezése, székhelye)
cégjegyzésre

jogosult

képviselője,

korlátozás

nélkül

és

kizárólagosan

jogosult

a

……………………. (konzorcium megnevezése) valamennyi tagját képviselni, egyrészt az
ajánlatkérővel szemben a közbeszerzési eljárásban, másrészt a különböző, felek által
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban, továbbá, aki felel a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak
szerint osztjuk fel23:
24

„A. cég” feladatkörében

„B. cég” feladatkörében

„C. cég” feladatkörében

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

stb.

stb.

stb.

25

Jelen megállapodás hatálya legalább a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
hatályának lejártáig tart.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján.

……………………………………………
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)

……………………………………………
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)

……………………………………………
(cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak,
vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

23

A megállapodás szerinti feladatmegosztás különösen térjen ki arra, hogy a közös ajánlattevőkkel, mint nyertes
ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén melyik ajánlattevő jogosult számlát benyújtani ajánlatkérő részére.
24
A szerződés teljesítésével kapcsolatban konkrétan megnevezett feladat.
25
A táblázat szükség szerint bővíthető.
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IV. 2. számú dokumentum

MEGHATALMAZÁS
(AJÁNLATTEVŐ)

Alulírott

………………………

(a

…………………..……………

meghatalmazó/meghatalmazók

neve/nevei)

meghatalmazom/meghatalmazzuk

(a

meghatalmazott/meghatalmazottak neve/nevei) ……………………… -t, hogy (az ajánlattevő
megnevezése) …………………………………………… mint ajánlattevő nevében a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. „Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje
távfelügyelettel

automata

átemelő

telepeken”

tárgyú

közbeszerzési

eljárásban

26

kötelezettséget vállaljon.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

................................................................................................
...........................................................................................
meghatalmazó/meghatalmazók aláírása

meghatalmazott aláírása

Tanúk27:
1. Név: ……………………………………….
Lakcím: ………………………………………
Szem.ig.szám: ……………………………..
Aláírás: ………………………………………

2. Név: ………………………………………
Lakcím: ………………………………………
Szem.ig.szám: ……………………………..
Aláírás: ………………………………………

26

A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás,
stb.
27
Tanúk aláírására nincs szükség abban az esetben, ha az ajánlattevő természetes személy és a meghatalmazást
saját kezűleg írta és aláírta, vagy ha az ajánlattevő gazdálkodó szervezet és a meghatalmazást cégszerűen írta alá.
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IV.3. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint28

Alulírott/alulírottak
megnevezése,

…............................................................(név/nevek),
székhelye)

mint

a

(cég

…………………………………………………………………………

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolásához az alábbiakban meghatározott
szervezet(ek) kapacitására támaszkodunk:

A szervezet megnevezése

A szervezet székhelye

Az alkalmasság megjelölése a
felhívás vonatkozó pontjának
megadásával, amelynek
igazolása érdekében ajánlattevő
erőforrást von be

Kelt: ………………………. 20…. …………………..hó ……. nap

….....….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

28

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
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IV. 4. számú dokumentum

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata

Alulírott/alulírottak

…............................................................

(név/nevek),

mint

a

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági

követelményeknek megfelelünk; és/vagy29
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági

követelményeknek megfelelünk.
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….……………………………………
(a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak)
részéről)

29

Attól függően, hogy mely alkalmassági követelmény igazolása érdekében támaszkodik az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására. Kérjük egyértelműen kitölteni, a nem releváns mondatrészt törölni/áthúzni.
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IV. 5. számú dokumentum

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET SZERZŐDÉSES VAGY
ELŐSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁT TARTALMAZÓ OKIRAT30

30

A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó
szervezet
olyan
szerződésben
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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IV. 6. számú dokumentum

A KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NEVÉBEN
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYA31

31

Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult, ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek
hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példány csatolandó.
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V. FEJEZET
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA
V.

1.

V.

2.

V.
V.

3.
4.

V.

5.

Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pont
igazolására
Ajánlattevő eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban
legjelentősebb referenciái ismertetése [321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§ (2) bekezdés a),
21. § (2a) a., 23. § valamint 22.§ (3) bekezdése].
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről
A szakember végzettségét, képzettségét és felelős műszaki jogosultságát igazoló
dokumentumok egyszerű másolata és önéletrajza
Nyilatkozat rendelkezésre állásról

Felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, amelynek értelmében kizárólag az
ajánlatkérő által felhívott – az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető, illetve ajánlatkérő döntésétől függően az értékelési sorrendben utána következő
meghatározott számú – ajánlattevő köteles a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására a jelen fejezetben foglaltak szerint.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
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V.1. számú dokumentum

Az AJÁNLATTEVŐ32
nyilatkozata
[321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pont] igazolására

Alulírott/alulírottak

…............................................................

(név/nevek),

mint

a

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy

– a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak

megfelelően

az

ajánlattételi

felhívás

megküldésének

megelőző

három,

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából származó
árbevétele (elektromos kapcsolószekrények, PLC szekrények és/vagy elektromos betáp
átváltó automatika cseréjére) az alábbiak szerint alakult:33

Mérlegfordulónappal lezárt üzleti év kezdő és záró
napja

Közbeszerzés tárgyából származó
árbevétele
nettó HUF

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján.

….....….……………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

32

A közös ajánlattevők esetében elegendő, ha ezen alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. [Kbt. 65. § (6)
bekezdés].
33
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét amennyiben mindkét rész tekintetében ajánlatot tesz az általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje a 60 millió forint
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V.2. számú dokumentum

Referencia igazolás34
Alulírott...............................................................(név/nevek),
mint
a
…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre
jogosult képviselője „Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel
automata átemelő telepeken” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a), 21. § (2a) a., 23. § valamint 22.§ (3) bekezdése
szerint igazolom, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap
során a(z) ……………………………… (teljesítést végző cég megnevezése) szervezetünk
részére az alábbi teljesítés(eke)t végezte:
Referenciát adó gazdasági társaság megnevezése, címe: …………………………………………..
Az építési beruházás tárgya35: …………………………….
A teljesítés ideje (év, hónap, nap)36 …………..
Az ellenszolgáltatás nettó összege37 …………… Ft
Referenciát adó, vagy azt megerősíteni tudó személy neve és elérhetősége (e-mail és/vagy
telefon): ………………………………………………..
A teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e? (igen / nem): …………
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

................................................................................................
cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása

34

Az alkalmasságot a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni a [321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§
(2) bekezdés a), 21. § (2a) a., 23. § valamint 22.§ (3) bekezdése].
35
A tárgyaként az ajánlati felhívás M1 pontjában leírtakkal összhangban kérjük feltüntetni.
36
A referencia nyilatkozatban napra pontosan (év, hónap, nap) kell megadni a teljesítés idejét, hogy egyértelműen
megállapítható legyen, hogy a nyilatkozat szerinti referencia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított vonatkozik.
37
Ha a teljesítést a részvételre jelentkező nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató
szervezet vagy személy a teljesítésben mekkora értékben (nettó Ft) vett részt.
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V. 3. számú dokumentum

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
Alulírott/alulírottak
…............................................................
(név/nevek),
mint
a
…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy 38 az „Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata
átemelő telepeken” tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk az alábbi
szakemberet kívánja a teljesítésbe bevonni.
Szakember neve

Szakképesítése (oklevél, jogosultság)

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján
….....….…………………………………
…
(ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak)
………………………..éről)

38

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell megadni a nyilatkozatot.
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V. 4 számú dokumentum

A szakember végzettségét, képzettségét és felelős műszaki jogosultságát igazoló
dokumentumok egyszerű másolata és önéletrajza

Szakmai önéletrajz
(minta)

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÁG. EGYÉB TANULMÁNYOK
(kezdje a legfrissebbel és úgy haladjon időben visszafele!)

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

Kelt: ………………, …………/…………../……………
………………………………
Saját kezű aláírás
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Nyilatkozat rendelkezésre állásról

Alulírott…………………………………..
(születési
idő………………..
születési
hely…………….………………..) mint okleveles ………………………. és ………………. vagy
azzal egyenértékű műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező nyilatkozom, hogy tudomásom
van az eljárásban történő bevonásról és a kivitelezés ideje alatt rendelkezésre állok.

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

….....….…………………………………
…
(aláírás)
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VI. FEJEZET:
MŰSZAKI AJÁNLAT
VI.

1.

VI.

2.

A műszaki ajánlat keretében az ajánlattételi felhívás 20. e pont negyedik
francia bekezdésében felsorolt dokumentumok
Árazott költségvetés
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VI.1. számú dokumentum

A MŰSZAKI AJÁNLAT KERETÉBEN AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 20. E PONT
NEGYEDIK FRANCIA BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT DOKUMENTUMOKAT KELL
CSATOLNI.
Műszaki ajánlatát (ennek keretében különösen):
megvalósítási ütemtervet,
a bontási, -telepítési és beüzemelési munka leírását,
a felhasználandó anyagok, berendezések felsorolását,
-valamint amennyiben értelmezhető: pontos típusmegjelölését és minőségét,
a beépítendő elektromos kapcsolószekrények, PLC szekrények, betáp átváltó
automatikák, és elektromos fogyasztásmérő szekrények információs adatlapját és
típus megjelölését.
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VI.2. számú dokumentum

ARAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
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VII. FEJEZET
Vevő szerződés száma

Vállalkozó szerződés száma

Központi:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
Amely létrejött egyrészről a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), valamint a
más részről a
NÉV
SZÉKHELY
cégjegyzék száma:
…………………………
adószám:
…………………………
statisztikai számjel:
…………………………
számlavezető bank:
…………………………
pénzforgalmi jelzőszám:
…………………………
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Megrendelő,
mint
ajánlatkérő
közvetlen
ajánlattételi
felhívás
megküldésével
…………………………… napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő
a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését ……………....
napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
1.

A szerződés tárgya

1.1. Vállalkozó vállalja Megrendelő részére a 3.12. pontban megnevezett automata
telepeken az elektromos kapcsoló-, mérő és vezérlő szekrények cseréjét
távfelügyelettel a telepre beérkező víz folyamatos továbbítása mellett, jelen
szerződésben rögzített feltételek és a Megrendelő igénye szerint, az eljárást megindító
felhívásban foglaltaknak, az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, a helyszíni
bejárással egybekötött konzultáción nyújtott tájékoztatásnak, valamint a jelen
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szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt műszaki ajánlatnak és a 2. sz. mellékletként
csatolt Vállalkozói költségvetésnek és megvalósítási ütemtervnek megfelelően.
1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek
megfelelően köteles megvalósítani.
1.3. Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek
megfelelő mennyiségben és ütemezésben.
2.

A szerződés időbeli hatálya

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott, elvégzendő
munkálatokat a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Megvalósítási ütemterv alapján
befejezi és birtokbaadási eljárás keretében Megrendelő birtokába adja, legkésőbb 120
(százhúsz) nappal a szerződés megkötését követően.
3.

A teljesítés feltételei

3.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 1. számú
mellékletben lévő kapcsolószekrények teljes körű telepítését és beüzemelését, valamint
az eredetileg beépített szekrények bontását a szerződés időbeli hatálya alatt teljesíti.
Megrendelő részteljesítést nem fogad el.
3.2. Az elektromos kapcsolószekrények, PLC szekrények, betáp átváltó automatikák és
elektromos fogyasztásmérő szekrények teljesítés helyére történő szállítása, Megrendelő
telephelyén történő összeszerelése, telepítése valamint a telepítéshez szükséges
építési, gépészeti, elektromos és távfelügyeleti munkák elvégzése, valamint az üzembe
helyezése és beüzemelése a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
műszaki paraméterekkel Vállalkozó feladata, annak költségei Vállalkozót terhelik.
3.3. Vállalkozó feladata az eredetileg beépített elektromos szekrények bontása, melynek
során a PLC szekrény összeköttetést a munkavégzés időtartamára meg kell szüntetni
majd a munka végén működőképesen, a távfelügyeleti központ kapcsolati jeleinek
ellenőrzésével helyre kell állítania. Az elektromos fogyasztásmérő szekrények esetében
a mérőhelyet a Vállalkozónak kell megterveznie, engedélyeztetnie és kiviteleznie a
szerződés teljesítési szakaszában. Ehhez a Megrendelő tulajdonosi (nem saját tulajdonú
telepei esetében, üzemeltetői) hozzájárulást ad.
Megrendelő a teljesítés folyamán konzultációs lehetőséget biztosít Vállalkozó számára a
jelen szerződés 3.11. pontjában szereplő elérhetőségen.
3.4. Vállalkozó az elektromos szekrények cseréjét, összeszerelését saját szervezésében,
Megrendelő telephelyén biztosított területen jelen szerződés tartalmának és az előzetes
konzultációknak megfelelően köteles teljesíteni. Vállalkozó köteles az összeszereléshez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítani és erről tájékoztatni Megrendelőt,
beleértve a Megrendelő telephelyén történő munkavégzés időtartamát (kezdési és
befejezési időpontját) is.
3.5. Elektromos fogyasztásmérő szekrények esetében az új mérőhelynek ki kell elégítenie a
területileg illetékes áramszolgáltató háromfázisú, nem lakossági felhasználó számára
előírt paramétereket. Ezt a Vállalkozó egyeztetni köteles a területileg illetékes
áramszolgáltatóval.
3.6. Üzempróba, műszaki átadás-átvétel
3.6.1.

Üzempróba
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3.6.1.1.
Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt
követően Megrendelő Vállalkozóval egyeztetve kitűzi az elektromos szekrények
üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben
közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha Megrendelő műszaki ellenőre a
műszaki átadáson nincs jelen, új időpontot kell kitűzni azzal, hogy ez nem
eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését.
3.6.1.2.
Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmények
megfelelnek-e a Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról
jegyzőkönyvet kell felvenni 4 eredeti példányban. A műszaki átadás-átvétel sikeres
teljesítését Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja.
3.6.1.3.
Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba eredményét illetően, mindketten
kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül megküldeni a
véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Mindkét fél kérheti az üzempróba megismétlését
a korábbi üzempróbával azonos körülmények és feltételek mellett, de ha valamelyik fél
úgy kívánja, az üzempróbát közösen kiválasztott szakértővel is elvégeztethetik.
3.6.2.
Műszaki átadás-átvétel
3.6.2.1.
A sikeres üzempróbát a műszaki átadás-átvétel követi. Megrendelő Vállalkozóval
egyeztetve kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját és szükség szerint a
jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók
képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni.
A műszaki átadás-átvétel Megrendelő minden, a jelen szerződés 3.12. pontjában
szereplő teljesítési helyén egy naptári napon történik. Ha Megrendelő műszaki ellenőre
a műszaki átadáson nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadásátvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a
Vállalkozó késedelmét.
3.6.2.2.
Az átadás-átvételi eljárásról Felek négy példányban átadás-átvételi
jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót
illet meg. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5)
bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell készülnie.
3.6.2.3.
Az átadás-átvételi eljárásban Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására,
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés
szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat,
hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti.
3.6.2.4.
Vállalkozó köteles Megrendelő személyzetét a telepített eszköz kezelésére
kioktatni és megfelelő utasításokkal ellátni őket az üzemeltetés és karbantartás
vonatkozásában.
3.6.2.5.
A sikeres átadás-átvétel és a teljesítés igazolásának feltétele az eredményes
üzempróba Megrendelő képviselője által igazolt lezárása.
3.6.2.6.
Az átadás-átvételkor a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles a
Megrendelőnek átadni:
a.)

megvalósulási tervdokumentáció - két példányban papír alapon
A megvalósulási tervdokumentációnak legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
A létesítendő 0,4 kV-os kapcsoló szekrény műszaki leírása, áramutas kapcsolási
terve, belső kezelőajtó elrendezési terve. A dokumentáció a kivitelezés előtt az
üzemeltető szervezettel ellenjegyzéssel jóváhagyandó;
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat;
Elektromos munkák szerelési igazolása;
minősítő iratok, a beépített anyagok, berendezések magyar nyelvű minőségi
bizonylatai, magyar nyelvű gépkönyvek, magyar nyelvű üzemeltetési és
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karbantartási utasítások, CE megfelelőségi bizonyítvány, nem magyar nyelvű CE
megfelelőségi bizonyítványáról készített fordítás, magyar nyelvű kezelési utasítás,
garanciális feltételek dokumentumai;
Szabványossági nyilatkozat, minden munkavégzési helyről külön;
.A komplett szekrényekről érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvet, üzembe
helyezési nyilatkozatot, (dokumentáció szerint) minden munkavégzési helyről
külön;
Villámvédelmi mérési jegyzőkönyv.
b.) sikeres üzempróba jegyzőkönyve
c.) 2 példány nyomtatott, és 1 példány elektronikus verziójú dokumentum, mely
tartalmazza a szükséges villamos, és kábelezési szerelési munkák rajzait leírásait
tanúsításait.
d.) PLC program dokumentálás:
1.) forrásnyelvi programlista kommentezve,
2.) I/O lista és szöveges működési leírás
3.) kommunikációs protokoll és szöveges működési leírás, távirat felépítése
3.7. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés Igazoló dokumentum kiadását, ha az
üzempróba során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos,
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat az
üzempróba során készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a
hiányok pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatarthatja.
3.8. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat
igényt.
3.9. Ha a vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges
felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.
3.10. Megrendelő a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét
fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 4. pontja szerinti rendelkezések
figyelembevételével.
3.11. Felek nevében eljárni jogosult személyek:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítéssel, valamint az átadással/átvétellel
kapcsolatban (különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a
teljesítés kapcsán felmerült egyéb kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:
Megrendelő
részéről:

Vállalkozó részéről:

A fent megadott
kézbesítettnek tekinti.

Gróf Tibor csoportvezető
kivitelezés, kapcsolattartás
Tel.: +36-30/331-247
E-mail: groft@fcsm.hu
…………….
szerződés, kapcsolattartás
Tel.:
E-mail:
……………
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet
Tel.:
E-mail:
illetve az általuk kijelölt személyek.
címekre igazoltan megküldött dokumentumokat

Megrendelő
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3.12. A teljesítés helye
A teljesítés helyei Megrendelő alábbi automata átemelő telephelyei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cím
III. Határ út
X. Fehér út
XI. Savoya park
XV. M3 autópálya
pihenő
XVII. Kísérő utca
XX. Vízisport utca
XXII. Bányalég utca

8. XXIII. Dinnyehegyi út

üzemeltető
Mozgó 2.
Mozgó 2.
Mozgó 1.
Mozgó 2.

cserélendő berendezések
kapcsolószekrény, betápváltó automatikával
kapcsolószekrény
kapcsolószekrény, PLC szekrény
kapcsolószekrény, mérőszekrény

Mozgó 2.
Mozgó 1.
Mozgó 1.

kapcsolószekrény, betápváltó automatikával
kapcsolószekrény, betápváltó automatikával
kapcsolószekrény, PLC szekrény, betápváltó
automatikával
kapcsolószekrény

Mozgó 1.
4.

Pénzügyi feltételek

4.1. Vállalkozási díj
4.1.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat
……………..,- Ft + ÁFA, azaz …………….. forint + ÁFA vállalkozási díj ellenében végzi el.
4.1.2.
A vállalkozási díj átalánydíj, vagyis a teljesítés során Vállalkozó külön
költségtérítés nélkül köteles minden, a beruházás működőképességéhez, rendeltetésének
betöltéséhez, illetve a kötelező előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát
elvégezni.
4.1.3.

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg.

4.1.4.
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által
előírt munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét,
a munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, berendezések árát, vámot, adók,
díjakat, illetékeket, gépbérletet, valamint a keletkezett hulladékok elszállításának és
esetleges ártalmatlanításának költségeit, az egyéb díjakat és költségeket.
4.2. Előlegre vonatkozó előírások
4.2.1.
Megrendelő a szerződéskötést követően – Vállalkozó igénye szerint - 10 %
előleget fizet Vállalkozónak. Az előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap a vállalkozási
díj. Vállalkozónak a szerződéskötést követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő
levelét, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a
szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg
összegéről Vállalkozó 10 napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére
megküld.
4.2.2.
Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell
számolni, le kell vonni a végszámla összegéből.
4.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés
Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult, amelyből az előleg értéke levonásra kerül.
4.4. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje
a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési
felelősségi szabály hatálya alá tartozik.
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b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló
dokumentumok képezik.
c) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k)
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t.
d) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét.
e) Megrendelő a d) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy – ha az nem
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.
f) Vállalkozó köteles legkésőbb az e) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3)
bekezdése szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy részét visszatartani.
g) Vállalkozó benyújtja Megrendelőnek az f) pont szerint teljesített átutalásokról szóló
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának
egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem
jogosult(ak) a c) és a d) pontban – Vállalkozó által tett nyilatkozat – szerinti összegre,
illetve annak egy részére.
h) Megrendelő a d) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, a g) pont
szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy – ha az nem
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ő az alvállalkozókkal
szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.
i) Amennyiben Vállalkozó az f) illetőleg a g) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó
teljesíti az f) illetőleg a g) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja,
hogy az alvállalkozó nem jogosult a c) pontban – Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti –
összegre vagy annak egy részére.
j) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát,
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.)
kell benyújtani.
k) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek).
l) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Vállalkozónak, amely esetben
Megrendelő nem eshet késedelembe.
m) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell Megrendelő képviselője által aláírt és
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát.
4.5. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót
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a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési
felelősségi szabály hatálya alá tartozik.
b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló
dokumentumok képezik.
c) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be.
d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, hogy a teljesítés elismerését követően állítsa ki
számláját, egyidejűleg felhívja, hogy amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban, nyújtsa be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem
régebbi együttes adóigazolást.
e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban.
f) Megrendelő az e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét
a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy – ha az nem munkanap –
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott
bankszámlájára.
g) az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak a kifizetés időpontjában az
együttes adóigazolás alapján köztatozása van, Megrendelő a Vállalkozói teljesítés
ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
h) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.)
kell benyújtani.
i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek).
j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben
Megrendelő nem eshet késedelembe.
k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt
teljesítésigazolás másolatát.
4.6. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok
a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozókat, hogy a szerződés és annak teljesítése az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési
felelősségi szabály hatálya alá tartozik.
b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok
képezik.
c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott
teljesítésért járó ellenszolgáltatásból.
d) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be,
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vagy nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként
mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból.
e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.4. pontban, vagy a
4.5. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.
5.

Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
5.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1., 2. és 3. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.
5.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel.
5.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezési munka teljesítéséhez szükséges
munkaterületeket – a helyszíni kivitelezés időpontjában – munkavégzésre alkalmas
állapotban az Vállalkozó részére átadja. A munkaterületek átadásáról-átvételéről
Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel.
Ebben rögzítik a munkaterületek biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.
5.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem
mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban
rögzíti.
5.1.5. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az
elfogadott teljesítést követően a vállalkozási díjat megfizetni a 4. pontban írtak szerint.
5.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja.
5.1.7. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez
egy vagy több alvállalkozót vegyen igénybe.
5.1.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgatásról a Vállalkozó
anyagátadási bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után
Megrendelő képviselője igazol.
5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe
bevonni kívánt személy tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe
bevonni kívánt személy rendelkezik.
5.2.2.

Alvállalkozó igénybevétele39

a) Vállalkozó az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót:
………………………………………………..
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A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra.
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b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt,
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: ………………………………… (alvállalkozó neve,
székhelye).
c) A teljesítésbe Vállalkozó – a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138. §-ban foglaltak
szerint vonhat be más alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy
felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan
kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.
d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltakat.
e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. Megrendelő
felhívja továbbá a Vállalkozó figyelmét arra, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben
köteles kikötni a következőket: a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe
saját teljesítésének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe
vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről
haladéktalanul gondoskodni.
5.2.3.
Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag I. osztályú
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal
elvégezni. Amennyiben az I. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna –
akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag, vagy szerkezeti elem I. osztályú minősítéssel
rendelkezik – az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő
szakvéleményét kérheti. A szakértő – szakértői testület – álláspontját mindkét fél
elfogadja.
5.2.4.
Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie.
5.2.5.
Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal
jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpMKM-MÉM-KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is.
5.2.6.
Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű
aláírásával és pecsétjével igazolja.
5.2.7.
Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak irányadóak.
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5.2.8.
Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok – amennyiben
jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő –
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni.
5.2.9.
.Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett
munkák esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben,
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó
munkája idézte elő.
5.2.10. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső
szabályokat. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz.
melléklet tartalmazza.
5.2.11. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy,
hogy azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos
folyamatok részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes
esetben engedélyezett, a Megrendelő képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján.
5.2.12. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés,
por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és
a szomszédos területekről és a megvalósítás során okozott szennyeződéseket
folyamatosan eltávolítani.
5.2.13. A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy kizárólag megfelelően karbantartott és
ellenőrzött, tökéletes állapotban lévő gépeket alkalmaz a kivitelezés során. A vonatkozó
jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti emissziójú gépeket lehet használni.
Hibás, szivárgó stb. gépeket ki kell vonni a munkák során történő használatból. A telep
határain belül a munkavégzéskor intézkedéseket kell tenni a telep folyamatos
üzemelésének fenntartására, koordinálni kell a munkákat.
5.2.14. A kivitelezés teljes terjedelemben kizárólag újonnan gyártott anyagokból állhat. Az
eltérő anyagok kiválasztásában, a csatlakozó felületeken esetlegesen fejlődő
elektrokémiai korrózió veszélyeit szem előtt kell tartani.
5.2.15. Vállalkozó feladata az 50 kg-nál súlyosabb gépészeti egységek számára
megfelelő
emelő
szerkezet
kiépítése
a
részegységek
szétszerelésének
megvalósításához.
5.2.16. Vállalkozó egyebekben a teljesítés során a Megrendelő utasításai szerint köteles
eljárni.
5.2.17. Vállalkozó az 1. - 3. pontban rögzített feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz,
az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. A fokozott
zajjal járó munkákat munkanapokon 7 és 19 óra között kell végezni.
5.2.18. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban
gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a
szerkezetek, berendezések minőségét.
5.2.19. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület
átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási
rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó
kötelessége.
5.2.20. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes
az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány
szerinti energiairányítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az
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Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó
vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer.
Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott
elvárásokat. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament
és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is
alkalmazandók
5.2.21. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Vállalkozó
felelősséggel tartozik.
5.2.22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
5.2.23. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra,
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra,
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
5.2.24. A teljesítés alatt az anyagok tárolását és védelmét az Vállalkozó saját
hatáskörében és felelősségére oldja meg.
5.2.25. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.2.26. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen
szerződés 7.3. pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
5.2.27. 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.
6.

Szerződésszegés és következményeik

6.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.
6.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak
jogalapját és összegét.
6.3. Késedelmes teljesítés
6.3.1. Vállalkozó késedelme esetén
6.3.1.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a teljesítést a 2. pontban foglalt
határidőig nem fejezi be.
6.3.1.2. A késedelmi kötbér alapja a 4.1.1. szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér
mértéke a kötbéralap 1%-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 10%-a.
6.3.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.
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6.3.2.

Megrendelő késedelme esetén

6.3.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése
esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §-ában meghatározott mérték.
6.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett
számla ÁFA nélküli értéke.
6.3.2.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

írásban

köteles

közölni

6.3.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül
szerződésszegésnek.
6.4. Hibás teljesítés és jótállás
6.4.1.
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő
teljesítés hibás teljesítésnek minősül.
6.4.2.
Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni,
Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat
illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
6.4.3.
A Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege szerződés nettó
értékének 15%-a.
6.4.4.
Vállalkozónak a teljesítés befejezésétől (végső műszaki átadás-átvételi eljárástól)
40
számított ……….. hónap - a telepített berendezésekre és az elvégzett munkákra,
építésre, szerelésre - teljes körű jótállást és működési garanciát kell vállalnia. Jótállás
keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási készenlétet
biztosít, és meghibásodás esetén haladéktalanul megkezdi a hiba mielőbbi elhárítását.
6.5. Meghiúsulás
6.5.1.
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít.
Nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nettó értékének 30%-a.
6.6. Biztosítás
6.6.1.
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezni fog a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, Magyarország
területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: Biztosítás). A
biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. Vállalkozó
köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen szerződéssel összefüggésben,
Vállalkozó által harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az
ezekre visszavezethető kár következtében jelentkezik.
6.6.2.
Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi
követelménynek való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a
Vállalkozó nem folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a
Biztosítás érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet
csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától
szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei – akár saját maga
általi, akár alvállalkozói általi – megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni.
7.
40

Szerződés módosítása, megszűnése

Nyertes Ajánlattevő megajánlása szerint kerül kitöltésre
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7.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
7.1.1.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. § alapján,
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 7.2.-7.3. pontban rögzített
rendkívüli felmondás kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.
7.1.2.
Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során
esetlegesen felmerülő – jelen szerződésben nem rendezett – munkatétel (pótmunka)
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni.
7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel
írásban, tértivevényes levélben kell közölni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül
7.2.1. Vállalkozó részéről:
-

-

7.2.2.

Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli
felszólítása ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll
érdekében;
A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási
eljárást kezdeményeztek.
Megrendelő részéről

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás
nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4. pontnak megfelelően nyújtotta be.
7.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás
7.3.1.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon –, ha :
7.3.1.1.
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 valamely feltétel;
7.3.1.2.
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 valamely feltétel.
7.3.2.
Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint –
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.
8.

Vis maior
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8.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás,
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné
válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek,
illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig
felfüggeszthető.
8.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében,
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem
szűnik meg).
9.

Szerződéses dokumentumok

9.1. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve
kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha
mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja.
9.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:
1. számú. melléklet: Műszaki Ajánlat
2. számú melléklet: Vállalkozói költségvetés és Megvalósítási ütemterv
3. számú. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok
4. számú melléklet: Biztosítási kötvény másolata
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő
Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az
adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a
bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.
10.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás
nincs folyamatban.
10.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E.§
és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el.
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket
akkor veszi át, és a teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt.
10.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról,
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt
képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.
10.5. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.
10.6. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni.
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést
és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.
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10.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel
rendelkező illetékes bírósághoz.
10.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a
Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell
alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges
korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a
létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt
szignáltak.
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

Budapest,

…………………………………………..

…………………………………………..

Megrendelő

Vállalkozó
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VIII. FEJEZET
További, az ajánlat részeként be nem nyújtandó,
az ajánlat összeállításához szükséges
dokumentumok
VIII.
VIII.
VIII.

1.
2.
3.

Műszaki leírás
Árazatlan költségvetés
Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekre vonatkozó tájékoztatás
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VIII.1. számú dokumentum

MŰSZAKI TARTALOM MEGHATÁROZÁSA
Meglévő állapot:
A címlistában szerepelő felszíni telepek elektromos szekrényeiben lévő szerelvények elhasználódottak,
esetenként a hatályos szabványoknak már nem felelnek meg. A lemez szekrények korrodáltak,
elhasználódottságuk miatt esetenként nem megfelelően tömítettek. A szekrények az áramköri elemek
cseréjével nem korszerűsíthetők, a teljes cseréjük indokolt. A csere halasztása az automata átemelő telepek
folyamatos üzemét veszélyeztető üzembiztonsági és baleseti kockázattal jár. A szekrénycserék teljes
időtartama alatt a telepre beérkező vízmennyiség folyamatos továbbítását biztosítani kell.
Cserélendő elektromos berendezések címlistája

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cím
III. Határ út
X. Fehér út
XI. Savoya park
XV. M3 autópálya pihenő
XVII. Kísérő utca
XX. Vízisport utca
XXII. Bányalég utca

8. XXIII. Dinnyehegyi út

üzemeltető
Mozgó 2.
Mozgó 2.
Mozgó 1.
Mozgó 2.
Mozgó 2.
Mozgó 1.
Mozgó 1.
Mozgó 1.

cserélendő berendezések
kapcsolószekrény, betápváltó automatikával
kapcsolószekrény
kapcsolószekrény, PLC szekrény
kapcsolószekrény, mérőszekrény
kapcsolószekrény, betápváltó automatikával
kapcsolószekrény, betápváltó automatikával
kapcsolószekrény, PLC szekrény, betápváltó
automatikával
kapcsolószekrény

KAPCSOLÓ SZEKRÉNYEK:


Elvégzendő a meglévő kapcsolószekrény bontása, melynek során a távfelügyeleti szekrény
összeköttetést a munkavégzés időtartamára meg kell szüntetni majd a munka végén működőképesen,
tesztelt állapotban helyre kell állítani.



A szerelvények elhelyezésére időjárás álló, szinterezett festésű, fémlemez szekrényt kell alkalmazni. A
szekrény kompakt, vagy szabadon álló típusú (nem moduláris), lehet.



A szekrényajtó a szélességi mérettel azonos szélességű, ún. „ráütődő” kivitelű, peremezett legyen, (nem
keretek közé záródó, süllyesztett kivitelű). Az ajtó belső oldala merevítő kerettel legyen ellátva.



A szekrény egy lemezből készült legyen, fix oldallapokkal, a megfelelő merevség érdekében. Nem
elfogadható a sarokoszlopok közé csavarozott oldal és hátlapokkal határolt szekrény.



A vezérlőszekrény tipikus méretei:
- 600 mm széles ×1800 mm magas,
- 800 mm széles ×1600 mm magas,
- 1200 mm széles ×1200 mm magas,
- mélység: min 400 mm (500 mm) legyen, a belső ajtó helyigénye miatt belső kezelő
ajtóval,
- a magasság, üzemeltetővel egyeztetve igazodjon a mellette lévő megmaradó
szekrényekhez
- ettől eltérő méretű szekrény alkalmazása minden esetben csak az üzemeltetővel egyeztetett
módon történhet.



A szekrény teljesen zárt legyen, a külső ajtólapon, a szekrény oldallapjain szellőző vagy egyéb
perforáció nem lehet. Az alsó szerelőlapon minden kábelátvezetés számára külön-külön méretezett
tömbszelencés átvezetés szükséges. Védettsége min. IP55.
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A szekrényt 200 mm magas, gyári, kopoltyús (szellőzős) lábazaton kell elhelyezni. A vállalkozó által
gyártott, vagy nem gyártmányrendszerbe tartozó lábazat nem alkalmazható.



A szekrényt 3 ponton záródó tolórudas zárszerkezettel kell ellátni. A zárszerkezetnek alkalmasnak kell
lennie a bal oldali ajtólap fixálására, kivágódásának magakadályozására, kulcsbetét: Rittal 3524 kód.



A szekrényt a belső kihajtható kezelőlappal kell ellátni. A kezelőlapnak meg kell akadályozni a mögötte
elhelyezett elektromos szerelvényekhez történő véletlen hozzányúlást. Az érinthető fém áramvezetők
sínek, késes biztosítékok érintésvédelméről, maszkolásáról szigeteléséről gondoskodni kell.



A szekrényt belső fűtéssel kell ellátni. A fűtött levegő keringtetésére ventillátort kell beépíteni. A
ventillátor vezérlésére megfelel a termosztát is.



A kezelőszerveket a belső kihajtható ajtón kell elhelyezni úgy, hogy az elektromos szerelvények
véletlen érintése kizárható legyen. Sorrendje fentről lefelé szivattyúnként 1-1 oszlopban elrendezve:
Ampermérő, üzemóra számláló, Tiltókapcsoló (0-1 állású forgókapcsoló), Üzemmódválasztó kapcsoló
(1-2 állásású forgókapcsoló), Próbanyomógomb zöld színű üzemel lámpával kombinálva, hibalámpa
(piros). Középső 3. oszlopban: voltmérő 7 állású átkapcsolóval, PICR-05 tip. kártyás azonosító, közös
hibanyugta gomb (piros jelzőfénnyel kombinálva). Elkülönítve helyezhető el fentről lefelé: betáp
választó kapcsoló (1-0-2 állású) hálózat – nulla – aggregát felirattal, mellette vagy alatta betáp választó
(1-2) kapcsoló, alatta térvilágítás (1-0-2) automata – nulla – kézi felirattal, alatta szerviz csatlakozó
aljzatok 230V és 400V, fölöttük (0-1 állású) áramtalanító kapcsolóval.



A szekrényt a meglévő beton alapra kell időjárás állóan rögzíteni. Ha az alaptest a szekrény méretétől
eltérő, akkor el kell végezni az alaptest azonos anyagból történő kiegészítését. Ha a szekrény mellett az
alaptest tetején takaratlan szabad nyílás marad, akkor el kell végezni ennek rozsdamentes anyaggal
történő vízzáró lefedését.



A beépítésre kerülő szerelvényeknek azonos szerelvénycsaládból kell származniuk. A szerelvényeknek
szabad kiskereskedelmi forgalomban beszerezhetőnek kell lenniük. Kifutó gyártmányok alkalmazása
tilos. Az ajánlatadónak vállalnia kell a beépített szerelvények 8 évig történő alkatrész utánpótlásának
biztosítását.



A beépítésre kerülő KH háromfázisú feszfigyelők a 0,4kV hálózat mindhárom fontos paraméterét
figyeljék (fázishiány, fázisaszimmetria, fázissorrend), valamint ±százalékos eltérés és késleltetett jelzés
beállítási lehetőséggel rendelkezzenek.



Biztosítók/automaták beáponként főkapcsoló után, aggregátor betáphoz, szivattyú és egyéb
leágazásokban, segédüzemi berendezésekhez, valamint a vezérlésre.



Szivattyúk direkt, vagy csillag/delta indító ágába elektronikus motorvédőt kell beépíteni, automatikus
visszakapcsolási lehetőséggel és 4-20mA áramtávadó kimenettel. Szivattyúindító mágneskapcsoló
behúzását a motorvédő, a szivattyúvédelem, a tiltókapcsoló, és a telepi és a szivattyú főáramköri
feszfigyelő relé egyaránt reteszelje



A távfelügyeleti jelzést adó vészúszót, az üzemmódválasztó kapcsolót és nyomógombokat, a
feszültségfigyelő reléket, és az ajtó / fedlapkapcsolókat feszültségfüggetlen kontaktusként kell a
távfelügyelet számára biztosítani, nem lehet relézni.



Az elosztóajtó nyitásjelzés is feszültségfüggetlen végálláskapcsoló legyen.



A „Próba” nyomógombokkal, keresztreteszeléssel csak egy-egy szivattyút lehessen üzemeltetni. A
szivattyúk egyetlen üzemmódban, vagy üzemállapotban sem indulhatnak egyszerre, csak időtaggal
egymáshoz képest biztosított indításkésleltetéssel.



A vezérlőszekrényébe Socomec Diris A10 villamos fogyasztásmérő műszereket kell telepíteni
szivattyúcsoportonként, és Elmű betápra 1-1db-ot, valamint ahol van aktív biofilter, vagy kompresszor,
daráló akkor annak a leágazásaiba és egyfázisban térvilágításra, bojler/fűtésre is. Ha olyan szekrény
kerül cserére, ahol ezek a berendezések már be vannak építve, a munka során átszerelésükről,
kiegészítésükről kell gondoskodni.



Az új kapcsolószekrényt az adott telepen beépített, illetve beépíteni tervezett elektromos berendezések
teljesítmény adatainak figyelembe vételével kell méretezni.
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Az új kapcsolószekrény műszaki tartalmának kialakításnál az üzemeltető szervezet igényeit kell
figyelembe venni. Ajánlatadó ez alapján készíti el a szekrény egyvonalas kapcsolási tervét és a belső
ajtók méretarányos elrendezési és szerelési tervét. Ezt a szekrény gyártása előtt egyeztetni köteles az
üzemeltető szervezettel. Az üzemeltető az ajánlatadási bejárás során, ezen felüli igényt is
megfogalmazhat, amit a fenti eljárásnak megfelelően újból egyeztetni kell.



Az átadás átvétel időpontjáig a vállalkozó köteles az üzemeltetőnek elektronikus adathordozón átadni a
vezérlő LOGO forrásprogramját, paraméter listáját.



A kiszerelt (meglévő) berendezések sem egységként, sem alkatrészként nem használhatóak fel, minden
készülék cserélendő, kivétel az úszókapcsolók, és analóg szintmérők, melyeket meghibásodás esetén az
FCSM Zrt biztosít.
A bontott szekrényt és annak minden esetleg kiszerelt alkatrészét az üzemeltető által megjelölt
telephelyre kell beszállítani Vállalkozó a bontott anyagokért, azok átvételéig anyagi felelősséggel
tartozik.

BETÁPVÁLTÓ AUTOMATIKA (kapcsolószekrényben elhelyezve):
Az automata átemelő telepek esetében, tekintettel azok személyzet nélküli távfelügyelt működtetésére,
ahol a szolgáltatói oldalon a telep kétoldali független betáplálással rendelkezik üzemeltetői elvárás a
betápátváltó berendezés.
A szekrényre az előző fejezetben leírt előírások vonatkoznak.
Általános feltételek
A háromfázisú kisfeszültségű betápokat (3×400V, üzemi és tartalék) mágneskapcsolók segítségével
lehet átkapcsolni a főbetáp (üzemi) kimaradása esetén. A két betáp kapcsolhatóságát egymáshoz
keresztbe reteszelten kell megvalósítani, vagyis az egyidejű bekapcsolás lehetőségét ki kell zárni.
Teljesíteni kell az energia vételezés ELMŰ által előírt feltételeit.
A főbetáp (üzemi) visszatérése esetén a tartalék betápról vissza kell kapcsolnia az automatikának, az
FCSM Zrt-nél ez az alapbeállítás. Az elsődleges betáp kiválasztása megoldható a kezelőajtón lévő
választókapcsolóval, vagy a LOGO programba paraméterrel.
Az átkapcsoló automatika bemenő jelei a betápokon elhelyezett háromfázisú feszültségfigyelők
kimenő jelei.
A mágneskapcsolóknak a betápok feszültségéhez és maximális áramához kell méretezve lenniük.
Célszerű a mágneskapcsolók helyett megszakítókat alkalmazni, amelyek a névleges terhelő áramot is
ívmentesen meg tudják szakítani. Ez az eset a tartalék betápról a főbetápra történő visszatérés esetén
fordulhat elő.
A távfelügyelet számára „aktív betáp” állásjelzés kiadása szükséges a PLC-nek.
Siemens LOGO-val megvalósított átkapcsolás
A vezérlő automatika egy egyszerű Siemens LOGO PLC. A betápokon elhelyezett háromfázisú
feszültségfigyelők segítségével paraméterezhető módon valósítható meg az átkapcsolás fázishiány,
fázisaszimmetria és fázissorrend detektálással, a feszültségek százalékos határértékeinek és a hibajel
késleltetésének beállíthatóságával (időtag). A Siemens LOGO PLC kimenetein másolóreléken
keresztül történik a betápok kapcsolása.
A kézzel történő vezérelhetőség egy külön nyomógombos kapcsoló egység segítségével történhet.
Előnye az egyszerű kialakítás, amelyhez nem kell szünetmentes tápegységet biztosítani, mivel a
vezérlő automatika egy saját átváltóval mindig az aktuális betápról működik. A LOGO kijelzőjén az
adott állapot jelenik meg. Meghibásodás esetén minden elem viszonylag kis költséggel beszerezhető.
Schneider BA átkapcsoló automatika (eredetileg Merlin-Gerin BA automatika)
A Schneider célhardveres megoldása, „Átkapcsolási funkciót vezérlő egyszerű vezérlőegység”, ahol a
feszültségfigyelők csak az alapjelet szolgáltatják, a paraméterezhető értékeket az átkapcsoló
automatikán kell beállítani.
A BA vezérlőegységet egy ACP vezérlőpanelhez kell csatlakoztatni, amely tartalmazza a
feszültségfigyelőket és a BA vezérlőegység tápellátását.
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Előnye a BA vezérlőegység előlapján szemléletesen beállítható paraméterezhetőség, ahol a kézzel
történő vezérelhetőség is megoldott.
Hátránya a nagy bekerülési költség, BA vezérlőegység vagy az ACP panel meghibásodása esetén a
komplett egységet kell cserélni.
Megjegyzés: A Schneider BA vagy Merlin Gerin BA átkapcsoló automatikákhoz a háromfázisú
feszültségfigyelők főleg egyfázisúként vannak bekötve az L2 üresen hagyásával és az L1-L3
bemeneti pontok N-L1 rákötésével. Ez a tény is hátrányként fogható fel, mivel ilyenkor csak egy
fázisfeszültség figyelése történik.

TÁVFELÜGYELETI SZEKRÉNY:
Szekrény:
- min. IP 54 – es védettség, sehol sem perforált, nem szellőztetett,
- időjárás álló, festett fémlemez szekrény, katalógus típustermék,
- belül körkörösen min. 3mm-es alufóliára kasírozott szigeteléssel,
- nincs belső ajtó, csak szerelőlap, külső ajtón semmi kezelőszerv nem lehet,
- lábazat 200 mm magas kopoltyúzott (gyári, fekete, rácsos szellőzővel),
- teljes magassága igazodjon a telep egyéb szekrényeihez,
- peremes, tömített ajtó, 3 pontos zárszerkezet, Rittal 0455 számú zárbetéttel,
- ajtónyitás érzékelő kapcsoló, műanyag házas,
- kapcsolható belső világítás vonalizzóval,
- belső fűtés ventillátorra szerelve, ill. keringetés fűtés nélkül 2 termosztáttal (piros-kék),
- új szekrény szükség szerinti illesztése áthelyezéssel a mellette álló betáp vagy vezérlő szekrényhez,
kábelezés, méretezett tömbszelencékkel,
- meglévő betonalap marad, szükséges javításokkal, a kimaradó kábelakna rész takarása
betonozássalvagy rozsdamentes lemez lefedéssel.
- szekrény billegés elkerülése miatt esetleges merevítés, a rögzítő csavarokon kívül,
- GSM GPRS antenna a szekrény tetejében vagy oldalában lévő lyukban fixen becsavarozva telepíthető
antennabontás nélküli koax kábellel vezetve a modemig.
Szerelőlapon elhelyezendő szerelvények:
- áram leválasztók és túlfeszültség védők az analóg bemeneteken,
- tápok 12V, 24V DC nagy szériás típustermék (Siemens),
- PLC S7 1200 digitális és analóg bővítőkkel, 2 kommunikációs porttal,
- Operátori kezelő (HMI interface) panellel azonosítás, analóg mérések, üzemi jellemzők, kommunikáció
vizsgálata, 2 állapotú jelek, stb. funkciókhoz szoftverrel,
- hálózati túlfeszültség védő, kismegszakítók, szabad leágazás, hálózati szerelőaljzat,
szünetmentes tápegység ipari AC230V/DC24V akkuüzem jelzés vagy akku
lemerült előjelzéssel,
termosztátok – hűtés, fűtésre,
230V szerelőaljzat, kismegszakítók, működtető és segédrelék, stb.
fűtőtest a ventillátorral egybeépített „kocka” típustermék, de a keringető
ventilátor önállóan is működtethető,
vízóra akna impulzustávadós mérőóra jeleinek fogadás közvetlenül, vagy rádiós
egységgel,
kommunikációs illesztő és leválasztó egység ICP CON RS232/484,
kommunikációs egység (WM GPRS modem) cseréje M2M Plus modem SIM
kártya nélkül,
Antenna árbóc:
- meglévő beton antenna oszlop marad, védőföldelés javítása,
- oszlopon a fény és hangjelző eszközök cseréje, Yagi antenna leszerelése,
- védőcső és rögzítő bilincsek, tipegők tüzihorganyzott kivitelűek,
- védőcső felső végén kábelkivezető kupak,
- oszlop védőföldelés telepi földelő hálózatba bekötve.
Primer érzékelők (kapcsoló szekrény tartalmazza):
- 3 fázisú ELMŰ1, ELMŰ2 és telepi feszültség figyelők (fázisaszimmetria, fázishiány és fázissorrend

68. oldal, összesen: 77

-

figyelés %-os és időkésleltetési állítási lehetőséggel) és 4..20mA szivattyú áram távadók, vonali
túlfeszvédelem,
kapcsolószekrényben, új karos ajtónyitás kapcsoló, műanyag házas,
telepi műtárgyak lemez fedlapjainak nyitás jelzőit összefogott jelként önálló bemenetre kell hozni,
meglévő felhasználható, de a hibás kapcsolókat cserélni kell,
telepi fogyasztás mérő távadó impulzus jeleinek fogadása, megfelelő ELMŰ által elfogadott galvanikus
leválasztón keresztül,
nyomócsövön beépített indukciós mennyiségmérő pillanatértékkel arányos analóg távadó jele és
összegző számláló arányos impulzus kimenet jele,
aktív biofilter összefogott hibajele, ha van ilyen a telepen,
lefúvató kompresszor, összefogott hibajele és tolózár állapotjele,
aprító berendezés összefogott hibajele,
szívótéri analóg szintmérő és úszókapcsoló cseréje nem szükséges!

Alapvetően minden telepen, minden eszköz a felsoroltak szerint cserére kerül, az eredetivel megegyező, vagy
attól jobb minőségű eszközre.
Minden módosítást a megrendelő képviselőjével egyeztetni kell és azt a naplóban rögzíteni kell, de ezek sem
jelenthetnek eltérést a közbeszerzési eljárásban részletezett ill. az ajánlati konzultációs jegyzőkönyvben
pontosított mennyiségi kiírástól.
Új PLC program elkészítése, a komplett beüzemelés, mind a vállalkozó feladatai, mely során figyelemmel
kell lenni arra, hogy az eredetivel azonos műszaki tartalommal, az utolsó módosítások szerinti változásokkal
készüljön el:
- távfelügyeleti PLC „nem dobja el” a vezérlést az indító úszókapcsolók elbillenésekor,
- a fedlap nyitás jelek közösítve, de önálló bemeneten kezelendőek,
- szivattyú áram mérőköri hiba képzés csak a hiszterézisben megadott eltérés 60mp keresztüli fennállása
után képződjön,
- önálló technológiai egységek összefogott hibajeleinek és vízóra impulzus jeleinek fogadása,
új PLC program dokumentálása, forrásnyelvi lista átadása,
- kommunikációs szekrény dokumentálása, mérési jegyzőkönyvek.
A komplett szekrény és egyéb berendezések elbontása, elszállítása a megrendelő telephelyére, valamint az
új szekrény és berendezések telepítése, elektromos hálózatba bekötése, jelzések visszakötése, távadók
cseréje a vezérlő szekrényben természetesen mind a vállalkozó feladatai.
A beépített készülékekről, az átadáskor magyar nyelvű gépkönyvet, forgalomba hozatali engedélyt és/vagy
minősítési bizonylatot kell csatolni a dokumentációhoz.
A komplett szekrényről érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvet, üzembe helyezési nyilatkozatot, teljes
rajzi dokumentációt, szöveges működési leírást kell csatolni.
PLC működési logika és funkciók:








alapvető vezérlési elv, hogy az üzemmód kapcsolók üzemszerűen TÁV-AUT módban vannak. Ekkor a
távfelügyelet a beépített szintmérője alapján vezérli a szivattyúkat. Indító úszó elbillenésekor nem dobja el
a vezérlést, de ha nem minden üzemkész szivattyú működik üzemszerűen, akkor a PLC is képes indítani.
HELYI-AUT módban a PLC nem indít, szivattyúkat az indítóúszók alapján csak a vezérlőszekrény
működteti. PRÓBA nyomógomb jelzéskor a szivattyú üzemkészségét lehet tesztelni, TILTÓ kapcsolóállás
pedig bénít minden automata vezérlést.
ajtó nyitás jelzések esetén, azonosítási ill. riasztási procedúra indulhat. Elosztó nyitásnál 1 perc áll
rendelkezésre a kártyás azonosításra, PLC ajtó nyitásnál pedig fél perc áll rendelkezésre a billentyűzeten
való azonosításra, ezek hiányában helyi riasztás kezdődik, ill. jelzés a központba.
szivattyú indulás után 20 másodpercen keresztül ne képezzen árammérőköri hibát,
árameltérési hibát pedig csak a +10% -20%-os eltéréseken kívül képezzen, ha az tartósan, legalább 60mp
üzemideig fennáll.
helyi vészjelzések a (fény és hangjelzés) központból kiküldött parancs segítségével tilthatóak legyenek
Jelzések:
a. Analóg
 vízszint
 szivattyú áramok
 szennyvízmennyiség
b. kétállapotú
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villamos fogyasztás impulzusok
szivattyú üzemállapotok
üzemmód, tiltókapcsoló és próbanyomógomb jelek
vészúszó és indítóúszókapcsolók állapotai
feszültség figyelők jelei minden ELMÜ betápon ill. főkapcsoló után
ajtókapcsolók és azonosító jelei
szivattyúindítás és vészjelzés működtető kimenetek,
egyéb helyi szerviz kimenetek, (azonosítás, kommunikáció, Watch-Dog, stb.) jelzések
szennyvíz mennyiség mérő impulzus jelei,
technológiai egységek hibajelei és vízóra impulzus jelei,
tartalék ki és bementek.
Kommunikáció a központi protokoll igénye szerint történik.
FONTOS! a telepi energiafigyelő rendszer intelligens kommunikátor eszközeinek soros vonali kapcsolata a
PLC szekrényben lévő GPRS modemre.
Átadási dokumentálás
PLC program dokumentálás:
a.) forrásnyelvi programlista kommentezve,
b.) I/O lista és szöveges működési leírás
c.) kommunikációs protokoll és szöveges működési leírás, távirat felépítése
Kommunikációs szekrény dokumentálás, mérési jegyzőkönyvek, gépkönyvek, minősítő iratok

MÉRŐSZEKRÉNY:
Az automata átemelő telepek címenként és betáplálási áganként különálló hálózathasználat és elektromosenergia
vásárlási szerződéssel rendelkeznek. A vételezett energia mérése felszíni telepeknél a telep területén történik.
A címlistában meghatározott mérőhelyek cseréjét nem a szolgáltatói, hanem üzemeltetői igény, oka a
mérőhelyek szekrényeinek elhasználódottsága.
Az új mérőhely kialakításával kapcsolatban a következőket kell szem előtt tartani.
- Az új mérőhelynek ki kell elégítenie a területileg illetékes áramszolgáltató háromfázisú, nem lakossági
felhasználó számára előírt paramétereket. Ezt a vállalkozó az ajánlatadás előtt egyeztetni köteles a
területileg illetékes áramszolgáltatóval.
- Az új mérőhelyet, ha az áramszolgáltató ettől eltérő módon nem rendelkezik, lehetőleg a telep meglévő
szekrénysorába integráltan kell kialakítani.
- A mérőhely cseréje (kialakítása) munkaműveleteinek része az ehhez szüksége kábelátalakítások
elvégzése.
- A mérőhelyet befoglaló szekrényére, ha az áramszolgáltató ettől eltérő módon nem rendelkezik, a
kapcsolószekrények kialakítására vonatkozó elvárásokat kell alkalmazni.
- A mérőhelyet az ajánlatadónak kell megterveznie, engedélyeztetnie és kiviteleznie. Ehhez az
Üzemeltető tulajdonosi (nem saját tulajdonú telepei esetében, üzemeltetői) hozzájárulást ad.
- A mérőhely fogyasztói leágazásában leválasztó főkapcsoló helyezendő el, amellyel a telep teljes,
minden berendezésre ható áramtalanítása végezhető el.
A mérőhely telepítésének, átkötésének időtartama alatt a vállalkozó köteles biztosítani a telep zavartalan
vízelvezetését.
MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ
Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig 2 példányban papír adathordozón
megvalósulási tervdokumentáció köteles szolgáltatni.
A megvalósulási tervdokumentációnak legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia

A létesítendő 0,4 kV-os kapcsoló szekrény műszaki leírása, áramutas kapcsolási terve, belső kezelőajtó
elrendezési terve. A dokumentáció a kivitelezés előtt az üzemeltető szervezettel ellenjegyzéssel
jóváhagyandó.

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

Elektromos munkák szerelési igazolása.

Beépített anyagok, szerelvények, adatlapjai, műbizonylatai, megfelelőségi nyilatkozatai, tanúsítványok.

Szabványossági nyilatkozat, minden munkavégzési helyről külön.
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ÉV felülvizsgálati jegyzőkönyv, minden munkavégzési helyről külön.
Villámvédelmi mérési jegyzőkönyv.
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VIII.2. számú dokumentum

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
A. Kapcsolószekrény cseréje, a
1.
III. Határ út
2.
X. Fehér út
3.
XI. Savoya park
4.
XV. M3 autópálya pihenő
5.
XVII. Kísérő utca
6.
XX. Vízisport utca
7.
XXII. Bányalég utca
8.
XXIII. Dinnyehegyi út automata átemelőtelepeken.
Sorszám

Feladatok/mennyiség

1.

8 db 0,4 kV-os szivattyúvezérlő szekrény gyártása az FCSM
által meghatározott méretben és műszaki tartalommal.

2.

8 db 0,4 kV-os szivattyúvezérlő szekrény vagy tokozat
kikötése, leszerelése és beszállítása megrendelő telephelyére.

3.

8 db 0,4 kV-os szivattyúvezérlő szekrény, felszerelése és
bekötése, üzempróbával.

Ajánlattevő
ajánlata (nettó
Ft)

Összesen (1+2+3)

B. PLC (távfelügyeleti szekrény) cseréje, a
1.
XI. Savoya park
2.
XXII. Bányalég utcai automata átemelőtelepeken.
Sorszám

Feladatok/mennyiség

1.

2 db egyedi típusú távfelügyeleti szekrény gyártása az FCSM
által meghatározott méretben és műszaki tartalommal.

2.

2 db egyedi típusú távfelügyeleti szekrény kikötése,
leszerelése és beszállítása megrendelő telephelyére.

3.

2 db egyedi típusú távfelügyeleti szekrény, felszerelése és
bekötése, üzempróbával.

Ajánlattevő
ajánlata (nettó
Ft)

Összesen (1+2+3)
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C. Betápváltó automatika cseréje, illetve beépítése, a
1. III. Határ út
2. XVII. Kísérő utca
3. XX. Vízisport utca
4. XXII. Bányalég utcai automata átemelőtelepeken.
Sorszám

1.

Feladatok/mennyiség

Ajánlattevő
ajánlata (nettó
Ft)

Betápváltó automatika kiépítése új kapcsolószekrénybe 4 db
automata átemelőtelepen
Összesen

D. ELMŰ mérőszekrény cseréje, a
1. XV. M3 autópálya pihenő automata átemelőtelepen.
Sorszám

Feladatok/mennyiség

1.

1 db létesítendő 3 fázisú elektromos mérőhely tervezése,
egyeztetése és engedélyeztetése a Szolgáltató általános és a
beépítés helyére vonatkozó egyedi előírásai alapján.

2.

1 db meglévő, szekrényben elhelyezett elektromos mérőhely
kikötése és leszerelése a Szolgáltató bevonásával.

3.

1 db új, szekrényben elhelyezett elektromos mérőhely
telepítése és bekötése a Szolgáltató bevonásával. A
szolgáltatáskiesés időtartamára a megfelelő kapacitású
szükségáramforrás biztosítása.

Ajánlattevő
ajánlata (nettó
Ft)

Összesen (1+2+3)
Költségvetési összesítő

Sorszám

Feladatok

A.

Kapcsolószekrény cseréje

B.

PLC (távfelügyeleti szekrény) cseréje

C.

Betápváltó automatika cseréje, illetve beépítése

D.

ELMŰ mérőszekrény cseréje

Ajánlattevő
ajánlata (nettó
Ft)

Mindösszesen (A+B+C+D)41
41

Felolvasólapon megjelenítendő ősszeg
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VIII.3. számú dokumentum

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
TÁJÉKOZTATÁS
I. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésre vonatkozó adózási szabályok
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerint:
„36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók
közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses
viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a
havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő
az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az
esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30
napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti
alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban
álló vállalkozó.
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a
kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató adóigazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az igazolás
köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a
kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő
köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem
keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége,
ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az
esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll.
(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt
adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az
adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés
lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően
mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság
által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési
határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között
történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt
vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló,
azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért,
amelynek a kifizetést teljesítették.
(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró
más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal
az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a
teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
(7) Az adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó
kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését
faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak
(engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó
rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó adóigazolást, vagy az alvállalkozó
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szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő
egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson
feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.”
Fentiek szerint a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes
ajánlattevő között létrejött szerződések alapján teljesített kifizetésekre kell alkalmazni az
adóigazolás bemutatásának kötelezettségét. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az
ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy teljesítési biztosítékra,
illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
Az Art. 36/A.§ alkalmazása szempontjából a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan
megkötött szerződések alapján történő tényleges kifizetések időpontja az irányadó.
Fentiekből következik, hogy mindazon személyek részére kell benyújtani/bemutatni az
adóigazolást, aki a kifizetést teljesíti. Így a nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő számára, a
fővállalkozónak – a vele szerződést kötő – nyertes ajánlattevő számára, az alvállalkozónak a
vele szerződéses viszonyban álló fővállalkozója számára kell benyújtani/bemutatnia/átadnia
az adóigazolást, azaz a kifizetés előtt minden esetben fennáll az adóigazolás bemutatásának
kötelezettsége a vállalkozói lánc bármely szintjén.
A 200.000;- Ft – os határ elszámolási időszaktól, részteljesítéstől stb. független, azt mindig
egy naptári hónapra vetítve összesen kell számítani. Amennyiben egy naptári hónapban
több részletben történik a kifizetés, abban az esetben az adóigazolást annál a kifizetésnél
fogja ajánlatkérő először kérni, amelynél adott hónap kifizetéseinek a nettó 200.000;- Ft –os
határt átlépi.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó kifizetéseknél abban az esetben kell az
adóigazolást bemutatni, amennyiben a kifizetés jogosultja a kifizetés időpontjában nem
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A köztartozásmentes adózói
adatbázisba abban az esetben veszik fel az adózót, amennyiben megfelel az Art. 178. § 32.
pontjában meghatározott alábbi követelményeknek;
„178.§ 32. köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett,
az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat
tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és
vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és
befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó
tartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek,”
A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő feltétel egyéb feltételeit az Art. 36/B.§
tartalmazza;
36/B. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a
kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a
köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes
adózói adatbázisba történő felvételhez e törvényben előírt feltételeket teljesíti. Az adózó
külön nyilatkozik arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét megelőző
hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul
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eleget tesz/tett. A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
felvétel minősül. A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.
(2) Ha az adózó a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napján a köztartozásmentes
adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, az állami
adó- és vámhatóság az adózót 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel, a
határidő eredménytelen leteltét követően a kérelmet elutasító határozatot hoz. A hiánypótlási
felhívásban, illetve az elsőfokú határozatban fel kell tüntetni azt is, hogy az adózó mely
feltételeknek - ideértve a tartozások összegszerűségét is - nem felelt meg. Amennyiben az
adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tesz,
az adóhatóság az adózót a feltételek teljesítésének hónapját követő hónap 10. napjáig a
köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi.
(3) A határozat elleni jogorvoslatra a nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos jogorvoslati
szabályok irányadók, azzal, hogy a fellebbezés iránti kérelmet az elsőfokú határozat
kézhezvételétől számított 8 napon belül kell előterjeszteni, illetve az adóhatóság a
fellebbezés iránti kérelmet 8 napon belül bírálja el.
(4) Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján
frissíti. Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az
adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a
köztartozásmentes adózói adatbázisból törli, amelyről az adózót elektronikus úton és írásban
értesíti. Ezt követően a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem
ismételt benyújtásával kérhető.
(5) A köztartozásmentes adózói adatbázisból történő, (4) bekezdés szerinti törléssel
kapcsolatos észrevétel az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül terjeszthető elő.
Az észrevételben foglaltakat az állami adó- és vámhatóság 8 napon belül kivizsgálja.
Amennyiben az adózó az észrevételben foglaltak alapján a köztartozásmentes adózói
adatbázisba történő felvétel feltételeinek megfelel, az állami adó- és vámhatóság a
köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi. Amennyiben az adózó a felvétel
feltételeinek nem felel meg, vagy észrevétele elkésett, az állami adó- és vámhatóság
elutasító határozatot hoz. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a
kérelem ismételt benyújtásával kérhető.
Amennyiben a kifizetést teljesítőnek kétsége merül fel az adóigazolás valódiságát illetően,
akkor lehetősége van meggyőződni annak tartalmáról, valódiságáról.
Az Art. 36/A.§ alapján a megfogalmazott felelősségi szabályokat a nyertes ajánlattevő és a
Kbt. szerinti alvállalkozók, illetve ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közötti valamennyi, a
közbeszerzéshez kapcsolódó szerződés esetén – típustól függetlenül – alkalmazni kell. A
nem Kbt. szerinti, hanem minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött
szerződéses lánc egészére kiterjedően kizárólag a vállalkozási szerződések (ideértve azok
valamennyi fajtáját pl. építési, szerelési, tervezési, kutatási szerződés stb.) esetében
alkalmazni kell ezeket a szabályokat.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a
kifizetést teljesítőnek a szerződésben írásban kell tájékoztatnia a jogosultat arról, hogy a
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (Art.
36/A.§) hatálya alá esik.
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kiemelt szankcióval jár. Eszerint az Art. 172.§ ának (17) bekezdése alapján az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása
érdekében kötött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének
megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20% - ig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható.
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„172.§ (17) Az adózó a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött
szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig
terjedő mulasztási bírsággal sújtható.”
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy e kötelezettségének a szerződésben
eleget tett.
Amennyiben a kifizetésre jogosult a kifizetés előtt nem mutat be „nullásnak” minősülő
adóigazolást, illetve nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, azaz tartozása van, a
kifizetést teljesítőnek az adóhatóság intézkedéséig vissza kell tartania a kifizetést az
igazolásban feltüntetett köztartozás erejéig.
A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki, azaz annak
érdekében, hogy a kifizetés jogosultja az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének
eleget tudjon tenni, az annak megfelelő összeget a számla szerinti kifizetési határidőig meg
kell fizetni. (Fentebb jelzettek szerint a visszatartási kötelezettség nem terjed ki az
ajánlatkérő és ajánlattevő jogviszonyában az ajánlati és teljesítési biztosítékra sem.)
Ha az adóigazolás tartozást mutat, az adóhatóság az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a
végrehajtás szabályai szerint (a végrehajtási jegyzőkönyv kiállításával és megküldésével)
intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és a követelés
lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a
köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben
teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
Az Art. 36/A.§ értelmében a kifizetést teljesítő a kifizetésre jogosultnak abban az esetben
fizethet visszatartási kötelezettség nélkül, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a
tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nincs
nyilvántartott köztartozása.
A határidő megállapításának szempontjából a tényleges pénzügyi teljesítés idejét és az
adóigazolás kiállításának napját kell figyelembe venni, melybe a kifizetés napja nem számít
bele.
Ha ugyanazon ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő vagy alvállalkozók közötti szerződéses
viszonyok alapján ugyanazon időpontban több kifizetés is esedékessé válik, akkor elegendő
egy adóigazolás a felek vonatkozásában.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 135. § szerinti fizetési
kötelezettségének és az Art. 36/A.§ - ában meghatározott közbeszerzési felelősségi
kötelezettségének egyidejűleg csak úgy tud eleget tenni, ha ajánlattevő megfelelő
időben benyújtja az együttes adóigazolást vagy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban. Ajánlatkérőnek az Art. 36/A.§ alkalmazásából eredő esetleges fizetési
késedelme nem minősül szerződésszegésnek.
Tekintettel arra, hogy a törvény nem határozza meg, hogy közvetlen legyen-e a
munkavégzés, illetve a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az igénybe vett alvállalkozókért
a Ptk. 6:148. § alapján felel, a fordított adózási szabályok adott esetben a vállalkozói láncban
valamennyi „megrendelői” pozícióban szerződő félre kiterjednek.
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