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V. 

SZERZŐDÉSTERVEZETEK 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

TERVEZET 

  

  

I.      A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK  

  

egyrészről:  

Almásfüzitő Község Önkormányzata (székhely: 2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7., adószám:  

15729648211, KSH szám: ……………., számlaszám: ……………., azonosító: ……………., megye: 

 Komárom-Esztergom Megye, képviselő: Beró László polgármester, telefon: +36 34/348-251, 

e-mail: polgarmester@almasfuzito.hu) mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő  

 

másrészről:  

…………………………………..  (székhely: …………………………………... adószám:  

………………………………….. KSH szám: ………………………………….. számlaszám: 

………………………………….. azonosító: ………………………………….. képviselő: 

………………………telefon:……..………….., e-mail: …………………………) mint vállalkozó - a 

továbbiakban: Vállalkozó * 

  

között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi helyen és napon, a következő tartalom szerint:  

  

II.     ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

  

II. 1.  Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiak-

ban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint nemzeti eljárásrendben bonyolított, nyílt közbeszerzési 

eljárást folytatott le „AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése ” tárgyban, melynek EKR azonosító 

száma: ………….  

A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.  

 

A Felek rögzítik, hogy az e pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás során értékelési szempont volt a 

II.5. pont szerinti nettó vállalkozói díj, a többletjótállási idő és a IV.4.1.4. pont szerinti teljesítésbe 

bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata.  

 

II.2.  Jelen Szerződés alapján a Megrendelő megbízza, a Vállalkozó pedig elvállalja Almásfüzitő belte-

rületén – az Azaum római tábor területén, 110/1 hrsz-on található munkaterületen az erőd jellegű épü-

letegyüttes bővítését, a tábor hátsó lekerítését, valamint a táboron kívüli terület rendezését a Szerződés 

1. számú mellékletét képező ajánlattételi felhívásban, a Szerződés 2. számú melléklete szerinti ajánlat-

ban meghatározottaknak megfelelően.   

 

II.3. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó köteles feladatát a vonatkozó jogszabályokban és szakmai 

előírásokban, a Megrendelő szabályzataiban, valamint a jelen Szerződés és annak mellékleteiben írt 

feltételeknek megfelelően elvégezni. 

 

II.4.  A Vállalkozó a II. 2. pontban meghatározott szolgáltatást teljes körűen és eredményesen köteles 

elvégezni és ehhez a személyi és tárgyi feltételeket - a jelen Szerződésben meghatározott kivételekkel 

- maga köteles biztosítani.  

 

II.5.  Megrendelő köteles a szolgáltatás átvételére és nettó ……………………… + Áfa, azaz nettó 

……………………………. + Áfa ellenérték VI. pontban írtak szerinti megfizetésére.  
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Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. 

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatozásában alkalmazni kell az Áfa tv. 

142. § -ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseit. * 

 

  

III.  A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA  

  

III.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: 

Vállalkozó jelen szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül köteles az építési beruházást meg-

kezdeni.  

Teljesítési határidő (készrejelentés): A szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.  A műszaki 

átadás-átvételi eljárás lefolytatásának ideje nem tartozik bele a teljesítési határidőbe. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

IV.  A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

  

IV. 1. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt egymással egyeztetnek, 

együttműködnek, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok mara-

déktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.  

 

IV.2. A Megrendelő annak érdekében, hogy a Vállalkozó vállalt feladatát teljesíteni tudja, ellátja a 

Vállalkozót a szükséges információkkal az igények felmerülésekor, valamint szükség szerint a Vállal-

kozó rendelkezésére áll a jelen Szerződés teljesítése során annak érdekében, hogy a Vállalkozó a jelen 

Szerződésben foglalt feladatokat időben és legjobb tudása szerint teljesíthesse.  

  

IV.3. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

  

IV.3.1. A Megrendelő utasítási joga  

IV.3.1.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.  

IV.3.1.2. Az utasítás vonatkozhat különösen:  

- a felhasználandó eszközökre, anyagokra, ezek minőségére,   

- a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott munkahelyek használatának, őrzésének módjára, a bal-

esetvédelmi körülményekre,  

- a munkafolyamat egyes elemeire.  

IV.3.1.3. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést ter-

hesebbé.  

IV.3.1.4. A Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat.  

IV.3.1.5. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály 

vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.  

  

IV.3.2. A Megrendelő ellenőrzési joga  

IV.3.2.1. A Megrendelő a szolgáltatás végzését, a Vállalkozó tevékenységét, az alkalmazott eszközö-

ket, a felhasználásra kerülő anyagot szükséges időközönként köteles ellenőrizni abból a szempontból, 

hogy az a terveknek és a költségvetésnek megfelelő-e.  

IV.3.2.2. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Meg-

rendelő a vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.  

IV.3.2.3. Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. 

Erről a Vállalkozót értesíteni köteles.  

IV.3.2.4. Az ellenőrzés szükség szerint, a Vállalkozó (vagy megbízottja) jelenlétében történik. Az 

ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják.  

IV.3.2.5. Ha az ellenőrzés során észlelt körülmények arra mutatnak, hogy a teljesítés hibás lesz, a sza-

vatossági jogok már ekkor érvényesíthetők.  

IV.3.2.6. Ha az ellenőrzés során a Megrendelő az utasítási jogát helytelenül gyakorolja, az okozott 

többletköltségért felelősséggel tartozik.  
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IV.3.3. A szolgáltatás helyének a Vállalkozó rendelkezésére bocsátása  

IV.3.3.1. A Szerződésből eredő kötelezettségeket a Megrendelő rendelkezése alatt álló, a jelen Szer-

ződés II.2. pontjában meghatározott területen kell végezni.  

IV.3.3.2. A szolgáltatás helyének biztosítása nem jelenti a területek feletti rendelkezési jog átvételét 

(átadását). A területek hasznosításának joga továbbra is Megrendelőt illeti.  

IV.3.3.3. Amennyiben ez a konkrét feladat ellátása során szükséges, a szolgáltatás helyének megfelelő, 

biztonságos lehatárolásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni.  

IV.3.3.4. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges esetleges elektromos áram-, fűtés-, világítás-, és 

vízellátás költsége - a Felek eltérő megállapodása hiányában - a Megrendelőt terheli.  

  

IV.4.   A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

  

IV. 4.1. A Vállalkozó jogai  

IV.4.1.1. A Vállalkozó jogosult a Szerződés teljesítése közben a Megrendelőnek javaslatot tenni egyes 

munkák elhagyására, vagy felvételére, a szolgáltatás hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdeké-

ben. A Szerződés azonban csak a Kbt. 141. § szerinti feltételek fennállása esetén módosítható.  

IV.4.1.2. A Vállalkozó a szerződéskötéssel egyidejűleg bejelenti a Megrendelő felé a szerződés teljesí-

tésében részt vevő alvállalkozókat. Az alvállalkozók felsorolását a Szerződés 6. számú melléklete 

tartalmazza. (Kbt. 138. § (3)) 

IV.4.1.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden további, a teljesítésbe be-

vonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. [Kbt. 138. § (3)] Megrendelő az alvállalkozók előzetes bejelentésének elmulasztását súlyos szer-

ződésszegésnek minősíti.  

IV.4.1.4. Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásá-

ban részt vett szervezetet (személyt) a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles 

igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szak-

embereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor von-

ható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vál-

lalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is 

megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők szá-

mát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkal-

massági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az 

adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg, figyelemmel az értékelési szempontok körében 

értékelt „A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (hónap)” szempont ajánlati értékére is.  

  

IV.4.2. A Vállalkozó kötelezettségei  

IV.4.2.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával jelen Szerződés 

II.2. pontjában meghatározott szolgáltatásokat szakszerűen, a mindenkori szolgáltatási színvonalon 

biztosítani.  

IV.4.2.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesítem, 

amely a szolgáltatások eredményességét vagy kellő időre elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon 

érinti a Szerződés teljesítését. Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő 

kárért a Vállalkozó felelős.  

IV.4.2.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles a 

Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a 

Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha 

nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a szolgáltatást elvégezni. 

Az ezzel okozott többletköltséget a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.  

IV.4.2.4. A Vállalkozó köteles egyeztetni és előre engedélyeztetni a Megrendelő által megjelölt sze-

méllyel a munkálatok elvégzésének idejét és időtartamát.  
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IV.4.2.5. A Vállalkozó a szolgáltatás végzése során - amennyiben a munkát alkalmazottakkal kívánja 

ellátni - köteles képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkező személyeket alkalmazni. A 

Vállalkozó köteles a munkavédelmi, biztonságvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat a 

tevékenység végzése során betartani és betartatni, az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő - a 

Megrendelőnek, illetve harmadik személyeknek okozott károkért - felelősséggel tartozik.  

IV.4.2.6. A Vállalkozó - a jelen Szerződés III. 1. pontjában meghatározott véghatáridőig - köteles a 

munka végzése során feltárt közvetlen élet-és balesetveszélyt okozó hiányosságok azonnali megszün-

tetésére, valamint az anyagmentes, csavarhúzóval javítható hibák megszüntetésére.  

IV.4.2.7. A Vállalkozó köteles a saját tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló eszközökkel elvégezni 

a jelen Szerződésben írt szolgáltatásokat. Az eszközöknek a teljesítés helyére történő szállítása, illetve 

a Szerződés megszűnésekor az onnan történő elszállítása a Vállalkozó költsége. A Vállalkozó köteles 

írásban rögzíteni és a Megrendelőnek átadni, hogy milyen eszközöket visz be a Megrendelő szervezeti 

egységeibe.  

IV.4.2.8. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a többletmunkára hivatkozás-

sal díjigényt semmilyen körülmények között nem támaszthat.  

IV.4.2.9. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót vezet. A naplóban a 

Felek a szolgáltatással, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülmé-

nyeket, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, méréseket stb. rögzítik. A naplóbejegyzésre meg-

hatalmazott személyeket a Felek kötelesek a naplóban feltüntetni. A naplóban megállapítások, meg-

jegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a jelen Szerződésben megnevezett személyek jogo-

sultak. A Megrendelő utasításait a naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.  

IV.4.2.10. A Vállalkozó köteles tételes, munkaközi hibalistát küldeni a Megrendelő részére. A hiá-

nyosságok között már nem szerepelhetnek a vizsgálat folyamán a Vállalkozó által kijavított hiányos-

ságok. A feltárt hiányosságok számát a vizsgálatot követően az épület üzemeltetője saját hatáskörében 

csökkenti vagy megszünteti. A Megrendelő jelzése alapján a Vállalkozó az általa előzőleg átadott listát 

tételesen köteles ismételten leellenőrizni és a jegyzőkönyvben csak a ténylegesen fennálló hiányossá-

gokat szerepeltetni.  

IV.4.2.11. A Vállalkozót, minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, 

egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind a Szerződés teljesítése során vagy azzal 

összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden 

olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, doku-

mentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala akár a Megrendelő, akár annak 

bármely szervezeti egysége hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené.  

IV.4.2.12. A Vállalkozó köteles jelen szerződés alapján végzett munkáinak elvégzését (karbantartások, 

javítások, ellenőrzések, stb.) naplóban rögzíteni, a naplót a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartóval 

ellenjegyeztetni és a Megrendelőnek az adott hónapban elvégzett, illetve el nem végzett munkák ada-

tainak feltüntetésével átadni.  

IV.4.2.13. A IV.4.2.1.-IV.5.4.12 pontban foglaltaknak a Vállalkozó alkalmazottaival, alvállalkozóival 

és egyéb közreműködőivel történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a 

Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A fentiek megsértéséből eredő hátrányok elhárításához és 

kiküszöböléséhez szükséges költségek, illetve a fentiek megsértése folytán okozott károk a Vállalko-

zót terhelik.  

IV.4.2.14. A Vállalkozó köteles megadni azoknak, a teljesítésbe bevonni kívánt alkalmazottainak, 

alvállalkozóinak a jegyzékét, akiknek az teljesítés helyére történő belépését a Szerződéssel összefüggő 

feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett 

személyek nevét, beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírá-

soknak megfelelően - az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával - a Megrendelő által 

meghatározott egyéb adatokat. Amennyiben a Megrendelő az így kijelölt alkalmazottak, alvállalkozók 

valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette a Megrendelő által elfogadott 

más személyt biztosítani.  

IV.4.2.15. A Vállalkozó úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely alkalmazott, köz-

reműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el.  

IV.4.2.16. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokat működő épületekben végzi, ezért 

fokozott figyelmet fordít arra, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett épületrészeken kívül eső 

épületrészek is folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők maradjanak, illetve hogy feladatainak 
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ellátása a nevelési-oktatási tevékenységet a legkisebb mértékben se zavarja. A Vállalkozó kifejezetten 

tudomásul veszi azt is, hogy az épületekben egyidejűleg több vállalkozó végezhet munkát. A Vállal-

kozó köteles megfelelő kapcsolattartásra az épületekben feladatokat ellátó egyéb vállalkozókkal, 

amelynek keretében külön köteles előre bejelenteni és egyeztetni mindazon munkálatok elvégzésének 

idejét és időtartamát, amelyek az egyéb vállalkozók szolgáltatásának ellátását zavarhatják (közműhá-

lózat, számítástechnika, tűz- és vagyonvédelem, tartalék világítás stb.).  

IV.4.2.17. A Megrendelő vagy a vizsgálatokkal érintett szervezeti egységének vezetője a jelen Szerző-

dés hatályba lépését követő egy (1) napon belül kioktatja a Vállalkozót és a vizsgálatot végző szemé-

lyeket a teljesítés helyére, különösen a speciális tevékenységű helyiségekre vonatkozó előírásokról, 

alkalmazandó szabályokról, illetve a teljesítés helyének sajátosságairól.  

IV.4.2.18. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel nem fizethet, illetve számol-

hat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

amelyek adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

IV.4.2.19. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés teljesítésének 

teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 

143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 

 

  

V.       A TELJESÍTÉS  

  

V.1.  A teljesítés helye: Almásfüzitő belterület, 110/1 hrsz-on található Azaum római tábor területe. 

A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységeket, szolgáltatásokat saját költségén végzi el.  

 

V.2.  A Szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően 

kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.  

 

V.3.  A Vállalkozónak a Szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzet-

ben, és az elvárt szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelmények alapján elvárható, a Meg-

rendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.  

 

V.4.  A Szerződés tárgya teljesítését a Vállalkozó köteles a jelen Szerződés mellékleteiben meghatáro-

zottaknak megfelelő, alkalmazotti létszám vagy egyéb közreműködő állandó, együttes munkájával 

biztosítani.  

 

V.5.  A Vállalkozó a szolgáltatást végző alkalmazottai tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:540 § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.  

 

V.6.  A Vállalkozó által biztosítandó eszközök, a speciális tevékenységet végző, vizsgálatokban köz-

reműködő személyek által kötelezően használandó egyéni védőeszközök, a Vállalkozó által biztosí-

tandó anyagok és felszerelés minősége, és a szolgáltatás teljesítésének szakmai színvonala vonatkozá-

sában szerződő Felek a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat fogadják el kötelezőnek.  

 

V.7.   A teljesítés módja vonatkozásában a Vállalkozó köteles - a jelen Szerződést kifogástalanul, ma-

gas színvonalon teljesíteni, - a szolgáltatás elvégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa a tevékeny-

ség biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.  

 

V.8.  A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az rendeltetésének, illetve a Vállalkozóval 

az ajánlati felhívásban és a szerződéskötéskor közölt célnak megfeleljen.  

 

V.9.   A Vállalkozó késedelmesen teljesít, - ha a Szerződésben megállapított vagy a szolgáltatás ren-

deltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt, - más esetekben, ha 

kötelezettségét a Megrendelő felszólítására nem teljesíti.  
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V.10.  A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a késedelemből eredő kárát.  

 

V.11.  A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késelemből eredő kárát, kivéve, ha a késedel-

mét kimenti. Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési 

körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt el-

várható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A vállalkozó késedelme esetén a Megren-

delő késedelmi kötbérre jogosult. A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett nap-

jára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 

Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont szerinti 

maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, és meghiúsulási kötbért köve-

telni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének 

napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással. A Megrendelő a késedelmi kötbért jogosult 

számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választá-

sa szerint azt a Szolgáltató számlájába beszámítani.  

 

V.12.  A Megrendelő - függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a késedelmét kimentette-e - követelheti a 

teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében elállhat a Szerződéstől.  

 

V.13.  A Megrendelő késedelembe esik, ha - a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat határidő-

ben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve - a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja 

el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 

Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.  

 

V.14.  A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha bi-

zonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre 

nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárít-

sa.  

 

V.15.  A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa elvégzett szolgáltatás megfelel a jogsza-

bályokban, a Megrendelő ajánlati felhívásban és a jelen Szerződésben meghatározott követelmények-

nek, jogszabályokban esetlegesen meghatározott szabványoknak, illetve rendeltetésszerű használatra 

egyébként alkalmas.  

 

V.16.  A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban 

vagy a Szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. A Vállalkozó felel (szavatol) azért, 

hogy a szolgáltatás teljesítése megfelel a jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott követel-

ményeknek. Amennyiben a hibás teljesítés észlelése körében a Felek között vita merül fel, és szakértő 

igénybevétele, vagy szakvélemény beszerzése indokolt, annak költségeit a Vállalkozó köteles megtérí-

teni.  

 

V.17. Jótállás: a végteljesítési igazolás kiállításának napjától számított ………  hónap (minimum 24 

hónap.  

 

V.18.  A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók.  

 

V.19.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem felel a harmadik személy által a teljesí-

tési helyekre történő belépéssel összefüggésben a Vállalkozónak okozott károkért, illetve a Vállalkozó 

által bármely harmadik személynek okozott károkért.  

 

 

VI.  PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK  
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VI.1.  A jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítéséért a Vállalkozót a II.5. pontban írt 

összegnek megfelelő ellenérték illet meg, amely összeget a Megrendelő számla ellenében köteles meg-

fizetni.  

 

VI.2. Vállalkozó összhangban a teljesítés ütemezésével az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani 

az elvégzett Munkálatokról minden egyes szakasz teljesítési igazolással igazolt szerződésszerű elvég-

zését követően: 

a) előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 25%-a mértékű előlegre jogosult a Kbt. 135.§ alapján. 

Vállalkozó az előlegbekérőt úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt tart –, hogy azt a 

Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyi-

ben a Vállalkozó előlegbekérőt nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel 

előleget. Előlegszámla kiállítása az előleg Vállalkozó számlájára történő megérkezését követően szük-

séges.  Az előleg a részszámlákból és a végszámlából arányosan kerül elszámolásra. 

b) 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát 

jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25%-os készültségi fokának elérését köve-

tően. 

c) 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát 

jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50%-os készültségi fokának elérését köve-

tően. 

d) 3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát 

jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75%-os készültségi fokának elérését köve-

tően. 

e) végszámla: A végszámla a jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott feladatok szerződés-

szerű teljesítését követően nyújtható be a fennmaradó ellenérték erejéig. 

 

A díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla alapján, a számlán feltüntetett bankszámlá-

ra, a számla kézhezvételétől számított legkésőbb harminc (30) napon belül köteles átutalással megfi-

zetni.  

 

VI.3.  A számlában foglalt vállalkozói díj kifizetésére a Megrendelő a teljesítésigazolást követően 

köteles.  

 

VI.4.  A II.5. pontban írt díj végleges, a Szerződés tartamára rögzített díj, a Szerződés hatálya alatt 

semmilyen okból nem emelhető. A Vállalkozó a fentebb meghatározott összegen többletdíjat nem 

követelhet. A Vállalkozó jogosult a díj csökkentésére.  

 

VI.5.  A Vállalkozó a teljesítésigazolás Vállalkozó általi kézhezvételétől számított három (3) napon 

belül köteles a számlát kiállítani és a Megrendelő részére átadni. A Megrendelő a számla kézhezvéte-

létől számítva harminc (30) napon belül köteles átutalni az esedékes díjat a Vállalkozónak a jelen 

Szerződés szerinti számlájára.  

 

VI.6.  A Megrendelő a Szerződés teljesítését követő ötödik (5.) napig köteles megvizsgálni a szolgál-

tatás teljesítését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibát, vagy mulasztást, amely miatt a teljesítés 

nem lenne elfogadható, köteles kiállítani a teljesítés igazolását. 

 

VI.7.  A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk.-ban meghatározott kése-

delmi kamatot felszámítani.  

 

VI.8.  Az esedékes díj - számviteli szabályoknak megfelelően kiállított - számlája teljesítésigazolással 

nyújtható be. A számla csak abban az esetben teljesíthető az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tör-

vény alapján, ha a kifizetés esedékességének időpontjában a - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

alapján adózónak minősülő - Vállalkozó szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. Ha 

a Vállalkozó az adatbázisban nem szerepel, a Vállalkozó köteles harminc (30) napnál nem régebbi, 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást csatolni. Az igazolás beszerzésének szükségessége - az 

igazolás csatolásáig terjedő idővel azonos időre - a Megrendelő fizetési késedelmét kizárja.  
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VI.9. A Kbt. 27/A §-a alapján a Megrendelő – kivéve az 5. § (2)-(4 ) bekezdése szerinti Megrendelőt– 

köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-

1:2017 számú európai szabványának és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában Közzétett szintaxislistának. 

 

  

VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

  

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően módo-

sítható.  

  

VIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE  

  

VIII.1.  A Szerződés megszűnik  

- a meghatározott idő lejártával, - a szolgáltatás teljesítésével,  

- a teljesítés lehetetlenné válásával,  

- ha a Megrendelő felmondja a Szerződést,  

- a Kbt. 143. § (3) bekezdésében írt feltételek esetén a Megrendelő általi felmondással, 

- a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,  

- ha a Vállalkozó ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha a Vállalkozó jogutód nél-

kül megszűnik.  

 

VIII.2. A Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó megszegi a jelen 

Szerződés rendelkezéseit.  

 

VIII.3.  Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy 

lehetetlenülése, jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó 

Vállalkozói Díj 20%-ának, megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a Megrendelő 

ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141. § szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog álta-

lános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. 

 

VIII.4.  A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határ-

idővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a 

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetle-

nül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meg-

határozott feltételeknek. A Megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt 

már teljesített szolgáltatás ellenértékére jogosult.  

 

VIII.5.  Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve olyan 

okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy a szerződés szerinti teljesítés ellehetetlenül, a Megrendelő 

meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a, és ezen felül a Meg-

rendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést is követelhet a Vállalkozótól. A 

Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbért számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a Kbt. 

135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt a Szolgáltató számlájába beszámítani.  

 

VIII.6.  A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő lemon-

dást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről 

nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Megrendelő szerződésszegés esetén 

érvényesíthet.  
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VIII.7.  A Felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a 

Megrendelő a vállalkozói díjnak csak a már teljesített szolgáltatás arányos részét köteles a Vállalkozó-

nak megfizetni.  

 

VIII.8.  A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek haladéktalanul 

elszámolni egymással, és a Vállalkozó köteles haladéktalanul elhagyni és rendeltetésszerű állapotban 

visszaszolgáltatni a Megrendelőnek a teljesítés helyét, illetve a Vállalkozó köteles haladéktalanul el-

szállítani a teljesítés helyén található, saját tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló eszközeit.  

  

IX.      ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

  

IX.1.  A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti 

titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. 44-45. § rendelkezéseiben is írtakra.  

IX.1.1. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, 

vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXIÍ. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.  

IX.1.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen Szerződés teljesítése során tudo-

másukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak 

érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. így különösen gondoskodnak arról, hogy al-

kalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáfér-

hetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok fér-

hessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy 

minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése 

során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzá-

férhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szerződéssel   kapcsolatos tevé-

kenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvéde-

lemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.  

IX.1.3. Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint 

az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrende-

li. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a tech-

nológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logiszti-

kai módszerekre, továbbá a know-howra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megisme-

rése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem 

akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.  

IX. 1.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szer-

ződéseket a Megrendelőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szer-

vezetnél.  

IX.1.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, 

illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § 

(1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben és a 33. § (1) bekezdésében írtak alapján.  

IX.1.6. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a X.l. pontban körülírt adatkezelé-

si, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.  

 

IX.2. A Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésének megfelelően jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatko-

zik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti 

átlátható szervezetnek minősül.  

 

IX.3.  A szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg 

rendezni.  
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IX.4.  A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, ame-

lyet képviselőik aláírnak.  

 

IX.5.   A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek  

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás,  

2. számú melléklet: Ajánlat,  

3. számú melléklet: Megrendelő képviselőinek aláírási jogát igazoló iratok,  

4. számú melléklet: Vállalkozó képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintája,  

5. számú melléklet: Vállalkozó IX.2. pont szerinti nyilatkozata,  

6. számú melléklet: Alvállalkozók felsorolása.   

  

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a felhívást kiegészítő dokumentumok és a Vállalkozó 

nyertes ajánlata jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha fizikailag nem kerülnek 

csatolásra a szerződéshez.  

 

IX.6. A Vállalkozó Cégjegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Megrendelő a www.e-cegjegyzek.hu 

weboldalon található adatok megtekintésével győződött meg. A jelen Szerződés mellékletei a Szerző-

dés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerződés csak annak mellékleteivel együtt érvényes és 

értelmezhető. Abban az esetben, ha a Szerződés tárgyának részletes leírását tartalmazó melléklet a 

jelen Szerződésben szabályozott kérdésben a Szerződéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az értel-

mezés során a Szerződésben írtak a melléklet tartalmát megelőzik.  

 

IX.7. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Szerződést érintő kérdésekről a 

lehető leghamarabb tájékoztatni.  

 

IX.8. A jelen Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elekt-

ronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, a Szerződés megszűnésével kapcso-

latos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyi-

latkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a 

küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve 

a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés napja.  

 

IX.9. Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatos, valamint a szerződés teljesítése során tudo-

mására jutott adatokat a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően kezeli. Megrendelő az adatok védelme 

során a GDPR 32. cikkében foglaltaknak megfelelően jár el. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok tekintetében az adatkezelési tevékenységet 

Megrendelő látja el. Az adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) (adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség - a közbeszerzési kötelezettség – teljesítése) és f) (az adatkezelő jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés) pontja. 

Megrendelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok védelméről, működése és szabályzatai 

megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek. Megrendelő a szerződés fennállása során az adatvédelmi sza-

bályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az 

adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. 

Megrendelő rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági valamint iratkezelési szabályzattal, amely rész-

letes előírásokat tartalmaz a személyes adatok kezelésére. 

Megrendelőnek biztosítania kell, hogy Vállalkozó a szerződés megkötése előtt és a teljesítés során 

bármikor megismerhesse, hogy a Megrendelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. 

Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem 

tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Vállalkozó hozzájárulása 

vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek az Vállalkozó hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználha-

tók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra. 

Az adatkezelés további részleteit – adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok, adatbiztonság, az érin-

tettek jogai, jogorvoslati lehetőségei – a Megrendelő adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. 
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IX.10. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen 

Szerződés alapján létrejött szerződések bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmarad-

nak, és kötelező érvényűek a Felekre.  

 

IX.11. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb kapcso-

lódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.  

 

A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.  

  

  

Kelt: Almásfüzitő, 2020. …………………*   

  

 

 

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

   Almásfüzitő Község Önkormányzat  …………………………………………. 

      képv: Beró László     képv: ………………. 

               Megrendelő       Vállalkozó 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  

 

 

 

…………………………………… 

……………………………  
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fax:+36 202756867Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.almasfuzito.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34348251Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Almásfüzitő Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000353702020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Almásfüzitő Község Önkormányzata EKRSZ_
36976371

Petőfi Tér 7

Almásfüzitő HU212 2931

Szeidl Bernadett

jegyzo@almasfuzito.hu +36 204545488

Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
85894792

Fő Tér 4

Tatabánya HU212 2800

Mórocz Nikolett

ocskay.nikolett@
topmenedzsment.eu
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Jelenlegi állapot ismertetése: A munkaterület Almásfüzitő belterületén – az Azaum római tábor területén, 110/1 hrsz-on található. Az 
erődítmény épülete szimmetrikusan, U-alakban határolja le a tábor területét. Az erőd két oldal-szárnyában műhelyek találhatóak, 
tetejük járhatóan kialakított, így a teljes erőd teteje körbejárható. A két oldalszárny végeit, átjáró közbeiktatásával egy-egy rámpa 
zárja. Az erőd főbejárata az építmény szimmetria tengelyében található, amely markánsan kihegyezett rönkfallal határolt. A helyszínre 
tervezve lett egy római értékeket bemutató élménytár, amely jogerős építési engedéllyel bír. Jelenlegi formában is tér veszi körbe ezt 
az épületegyüttest. Előtte egy rendezett területtel, kialakult parkolókkal, kialakult közműkapcsolattal, működő funkciókkal. 
Elvégzendő feladat: Jelen eljárás tárgya az erőd jellegű épületegyüttes bővítése, a tábor hátsó lekerítése, valamint a tábo-ron kívüli 
terület rendezése. A meglévő épület a rámpák helyén, az oldalszárnyak végein kerül bővítésre. Bővítményként egy inter-aktív 
kiállítótér, valamint egy fedett kiülő tárolóval alakul ki. A tábor északi telekhatárának lehatárolása tömör rönkfa kerítéssel (2,50 m 
magas) történik, amely az északi irányból is határozott erőd jelleget ad az épületegyüttesnek. A táboron kívüli terület az erőd fő 
szimmetria tengelyét figyelembe véve 4 parkosítandó területre oszlik. Az egyenként ~650 m2-es területeket már meglévő bazalt 
zúzalékos út választja el egymástól. Ezeken a felületeken különböző közösségi funkciók alakulnak ki: Füves terület, amelyet az erőd 
irányából egy 1 méter magasság alatti földsánc határol. 2. Római háza-kat bemutató épületek. Összesen 4 db bemutató épület készül, 
amelyek egyenként nem haladják meg az (5 m x 5 m) 25 m2 alapterületet, és nem magasabbak 3 méternél. Ezeket az épületeket korhű
anyagokból építik. Római játszótér Fűzlabirintus Tervezett tömegalakítás A bővítmények kialakításánál fő alapelv volt, a már meglévő 
épülettömeg hiteles folytatása. A rámpák elbontásra kerülnek és helyükön, nagyobb alapterületen, a meglévő épületegyüttesre 
jellemző nyúlánk bővítmény készül. Az erőd épületét szimmetrikusan fejlesztjük. Az interaktív kiállítóteret magában foglaló bővítmény,
a meglévő műhelyek homlokzati megjelenését, és az elbontásra kerülő rámpa rönk oldalfalait viszi tovább megjelenésében. A 
szemközti oldal bővítménye a fedett kiülő tárolóval. Kiala-kítása az elbontott rámpával hasonlatos. Oldalfalai szorosan egymás mellé 
sorolt rönkfa cölöpök, fa szerkezetű fedéssel. Funkciószervezés A bővítményekbe különböző funkciók kerülnek. A bal oldali szárny 
bővítménybe egy egyterű interak-tív kiállítótér, míg a jobb oldali bővítménybe egy fedett kiülő tárolóval kerül kialakításra. 
Anyaghasználat Anyaghasználatában a már meglévő erőd épületéhez igazodó anyagok kerülnek beépítésre. A kiállító-tér épülete, 
vasbeton lemez alaptesten vázkerámia falazattal, vasbeton zárófödémmel kialakított. Homlokzata vakolt felületű, fa nyílászárókkal. A 
homlokzat másodlagos héjaként tömör rönkfa füg-gőleges fal jelenik meg. A fedett kiülő és tároló határoló falai is szintén sorolt 
függőleges tömör rönkfából készülnek. Az építmények fedése kulé kaviccsal terített lágy pvc lemezzel kialakított. Az alacsony 
hajlásszögű tető az utcai homlokzati irányban pontra lejtve vízköpőn keresztül vezeti el a csapadékot, amely szintén a már meglévő 
épület megoldásához hasonlatos. FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. A 
megvalósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani. A 
tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek 
megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos tu-lajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is 
beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja! II.2.3) A teljesítés helye: Teljes 
mennyiség: Az építéshez kapcsolódó főbb mennyiségek a következők: ingatlan terület: 12170 m2 tényleges beépítési % : 6,3 % (765,56
m2) max. 20 % zöldfelület: 50,13 % (1545 m2) beépítési mód: keretes építménymagasság: 4,30 m előkert mérete: kialakult oldalkert 
mérete: kialakult hátsókert mérete: 6,74 m és 13,76 m a terv ±0,00 szintje mBf.: +106,12 A közlekedési útvonalak 
akadálymentesítettek. Kiállítótér Interaktív kiállítótér kerámia 71,12 m2 Fedett kiülő Fedett kiülő térkő 57,80 m2 Tároló térkő 20,33 
m2 Összes: 149,25 m2 A megvalósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni
és be kell tartani. Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

AZAUM RÓMAI TÁBOR továbbépítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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785,48Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Szöveges értékelés:

1000Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 
HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 : 165 442 856 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 
minimum 0 hónap - max. 12 hónap) / Súlyszám 20: 0 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások 
kivitelezésé-ben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) (Hónap)/ /Súlyszám 10: 60 Ajánlattevő 
ajánlata mindenben megfelel az előírásoknak.

13773610213Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 2000 Szentendre, 
Szentlászlói Út 160/2.

Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 
HUF-ban kifejezve) / Súlyszám: 70 : 162 010 655 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 
minimum 0 hónap - max. 12 hónap) / Súlyszám 20: 12 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások 
kivitelezésé-ben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) (Hónap)/ /Súlyszám 10: 60 Ajánlattevő 
ajánlata mindenben megfelel az előírásoknak.

10562318211Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft., Magyarország 2900 Komárom, Laktanya Köz 9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2020.04.14

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

74A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 162 010 655 Ft- Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az előírásoknak, Ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, Ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül.

10562318211Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft., Magyarország 2900 Komárom, Laktanya Köz 9.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékelési részszempont 
esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a
többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az 1. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi 
képlettel számolja: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin, ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört 
pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. A legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi elemének az 1. részszempont tekintetében a legalacsonyabb ajánlati ár, minősül. A 2. értékelési részszempont 
vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. A 2. részszempont esetében Ajánlattevőnek az általa vállalt 
többlet jótállási időre kell ajánlatot tennie. Az ajánlatkérő által előírt minimális jótállási idő 24 hónap. Ajánlattevőnek hónapokban 
kifejezve kell megadnia a vállalt többlet jótállásra vonatkozó további időtartamot. Amennyiben az ajánlattevő nem vállal többlet 
jótállást, úgy az ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő a kötelező 24 hónapon felül további 12 vagy annál több hónapot 
vállal, az ajánlattevő egységesen 10 pontot kap, azaz a 12 hónapnál több többlet jótállás vállalása esetén ajánlatkérő 12 hónapot vesz a
pontszámításnál figyelembe. Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin, ahol: P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes 
jegyre kell kerekíteni 3. értékelési részszempontnál az Ajánlatkérő az alábbi pontozás módszer alkalmazza: Ezen értékelési szempont 
esetén az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által biztosított, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési 
beruházások kivitelezésben szerzett szakmai tapaszta-lati ideje. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési 
szempont esetén maximum 60hónapot, azaz összesen maximum 60 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének
, melyre és az annál még kedvezőbb (még hosszabb szakértői tapasztalati idő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad (10 pont). A 0 hónap időtartamú válla-lásra Ajánlattevő 0 pontot kap. A vállalás csak hónapokban, egész számokban 
történhet.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

tetőfedési és bádogos munkák homlokzatképzési munkák kültéri burkolási munkák épületvillamossági munkák füves kert és 
labirintus kialakítása

Extreme-Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D épület)Adószám: 13108586-2-11
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

összeférhetetlenségi nyilatkozat

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ajánlata kiválasztásának indokai:

2020.05.19
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