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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. május 5. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Közbeszerzési eljárás megindítása „Az 1818/2016 (XII.22)
Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési
szolgáltatások beszerzése” tárgyban
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző; Albrecht Ferenc, műszaki
osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az mindenki számára ismeretes a 2016. év végén a 1818/2016. (XII.22.) számú Korm.
határozattal Harkány Város Önkormányzata 1 mrd Ft összegű, fürdőfejlesztés céljára nyújtott
támogatásban részesült.
A projekt keretében szükséges az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését végző vállalkozás
kiválasztása, ehhez azonban az önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 5. § (1) bek. c.) pontja szerinti ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles.
A projektmegvalósítás során első lépésként kiválasztott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
összeállította a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának alapját képező
Ajánlattételi Felhívást és Dokumentációt, mely előzetesen megküldésre került a képviselőtestületi tagok
részére.
Az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra tekintettel a képviselő-testület
feladata az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció elfogadásával a közbeszerzési eljárás megindítása.
A közbeszerzési eljárás típusa, a Kbt. 113. § (1) bekezdéses szerinti, összefoglaló tájékoztató hirdetmény
közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő a nyílt eljárást megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő az
eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően köteles a Közbeszerzési Hatóság
által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló
tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési Hatóság a megküldést
követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz.
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a Közbeszerzési Hatóság
részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, amelyeknek az eljárást megindító
felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni.
Az összefoglaló tájékoztatásban konkrétan meg kell jelölni az ajánlatkérő nevét és címét, az érdeklődés
jelzésére szolgáló elérhetőséget, a szerződés tárgyát, a beszerzés mennyiségét vagy a teljesítés
nagyságrendjét meghatározó más adatot, a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, a teljesítés
helyét, a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti fenntartást, valamint a gazdasági szereplőknek szóló arra
vonatkozó felhívást, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezzék az ajánlatkérő által
az összefoglaló tájékoztatásban meghatározott időpontig, amely nem lehet az összefoglaló tájékoztatás
megküldését követő ötödik munkanapnál korábbi.
Az összefoglaló tájékoztatásban meg kell adni a 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására
vonatkozó információt is.
Az ajánlatkérő köteles legalább három - a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt - gazdasági
szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági

szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell
megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Az
ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján az 57. §
rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja.
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre
jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági
szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot
tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi
jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját
kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.
A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattételre közvetlenül felhívni kívánt gazdasági szereplők:
KVADRUM Építész Kft.
1034 Budapest, Kecske u. 25.
Arker Studio Kft.
7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 21.
FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt.
8360 Keszthely, Rákóczi út 3.
A fenti gazdasági szereplők az előterjesztés mellékletét képező dokumentációban is feltüntetésre
kerültek.
A fentiekre tekintettel javasoljuk a képviselő-testületnek az előterjesztés mellékleteként megküldött
Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció elfogadását, az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők
elfogadását, a közbeszerzési eljárás megindításának elfogadását.

Határozati javaslat:
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016.(XII.22) Korm.
határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás felhasználása keretében a tervező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a mellékelt ajánlattételi felhívás és dokumentáció
változatlan tartalommal történő elfogadásával elindítja. A képviselő-testület az előterjeztésben
megnevezett gazdasági szereplőket elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
1.

Az ajánlatkérő

Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4.
AK18231
Ajánlatkérő képviseletében eljár:
IGLU LTP KFT.
1071 Budapest, Peterdy u. 39. II/15.
E-mail: iglultp@gmail.com.
Tel: 06/70/426/0921
Képviseli: Ignácz Edit ügyvezető
dr. Lucsik János felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (nytsz: 164) 06/70/3700-900
2.

A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége

„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”

fürdőfejlesztési

Elvégzendő tervezési feladatok:
Építési engedélyezési,- és részleges kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
Építési engedélyezési tervdokumentáció:
1.Bővítés, III. medence részleges lefedése földszint
1050 m2
- élménymedence 245 m2, benne: pezsgőfürdő, nyakzuhanyok, fekvő- és ülőpadok,
buzgárok, hidromasszázs
- kalandmedence 170 m2, benne: pezsgőfürdő, sodrófolyosó, buzgárok, mászófal,
ugrálómedence, családi és nagy csúszda
- pihenőterületek, lépcsők
2. Bővítés, III. medence részleges lefedése galériaszint és lépcső
- pihenő kialakítása, nagy csúszda indulásának helye lépcsővel

240 m2

3. Átalakítás, II. épületben az I. emeleten pihenő
- meglévő épületrészben pihenő kialakítása

200 m2

4. Bővítés, III. medence részleges lefedése vízgépészeti tér
- Külső és belső medencék vízgépészete

115 m2

5. Bővítés, III. medence fedetlen területén külső strandmedence
- Úszómedence, nyakzuhanyok, fekvő- és ülőpadok

370 m2
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6. Bővítés, külső strandmedence körülötti térburkolat
610 m2
- Medence körüli térburkolat, kültéri bútorok, világítás, zöld felület és kerítés
7. Átalakítás, II. épület földszintjén az öltöző és büfé közötti átjárás 100 m2
- Meglévő épületben, tartószerkezeti átalakítás nélkül, válaszfalak és berendezések
áthelyezésével az átjárás biztosítása
8. Bővítés, külső gyerekmedencék
520 m2
2
- Kalandmedence 250 m , családi csúszda, szökőkút, vízesés, vizi kötélpálya, kalózhajó,
vizipuskák
- Gyerekmedence 270 m2, vizi vár, vizi kígyó, egyéb vizi játékok
9. Bővítés, külső gyerekmedencék körüli térburkolat
1420 m2
- Medence körüli térburkolat, kültéri bútorok, világítás, zöld felület és kerítés
Vízjogi létesítési engedélyezési terv:
- Azokról az új medencékről készül vízjogi létesítési engedélyezési terv, melyekről
kivitelezési terv is készül, tehát az 1.-7. Pontokban felsorolt medencék.
Kivitelezési tervdokumentáció:
Az építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmából az 1.-7. Pontok közötti
tartalomról kell kivitelezési tervet készíteni, a 8.-9- pontokban ismertetett építési
munkákról nem kell kivitelezési tervet készíteni!
· A tervező feladata a szükséges hatósági eljárások lefolytatása, annak díjainak viselése,
a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése is.
· A tervező feladata a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó
árazott és árazatlan költségvetés készítése.
· A tervező javaslatot kell, hogy benyújtson az ajánlatkérő számára a kivitelezés
teljesítésének ütemezésére vonatkozóan is.
Tervezői művezetés összesen 52 mérnöknap.

A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
3.Az eljárás jogalapja
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)
113. § (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli,
a jelen ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indítandó nemzeti nyílt közbeszerzési
eljárást kezdeményez.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) előírásait figyelembe véve
jár el.
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1. A szerződés meghatározása
Vállalkozási

szerződés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyban, a
kapcsolódó tervezői művezetői szolgáltatásokkal együtt.
2. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

A teljesítés időtartama az engedélyes tervdokumentáció elkészítése tekintetében a szerződés
aláírásától számított 80 nap, ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad. A kiviteli
tervek elkészítésének és a vízjogi létesítési engedélyek elkészítésének határideje a záradékolt
és jogerős engedélyes tervdokumentáció esetében a jogerőre emelkedéstől számított 80 nap.
Ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad.
A teljesítés időtartamának nem része az engedélyezési eljárások időtartama.
A tervezői művezetés időtartamának időtartama megegyezik a kivitelezés időtartamával azzal,
hogy a kivitelezés időtartama alatt összesen 52 mérnöknap tervezői művezetéssel kell
kalkulálni.
A szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
3. A teljesítés helye:
Harkány Város közigazgatási területe ezen belül a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területe.
NUTS Kód: HU 233
4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevő pénz fizetésére kötelezi magát az alábbiak
szerint, arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, így különösen,
de nem kizárólagosan a Szerződéstervezetben meghatározott vagy általa vállalt határidők
elmulasztása esetén, illetve az ott meghatározott feladatok hibás teljesítése vagy
nemteljesítése esetén.
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:153.§ -a értelmében ajánlattevő késedelembe esik, ha a
Szerződéstervezetben meghatározott illetve általa vállalt határidőket elmulasztja. Ebben az
esetben Ajánlatkérő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után
a nettó szerződéses díj 1%-a/naptári nap, de legfeljebb a nettó egyösszegű ajánlati árnak 15%a. Ajánlatkérő 15, azaz tizenöt naptári nap késedelem esetén a 16. naptári naptól kezdődően
élhet az azonnali hatályú elállás, felmondás jogával.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes
ajánlattevő felelős meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni
Ajánlatkérő részére, melynek mértéke a nettó egyösszegű ajánlati árnak a 20 %-a.
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Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Tervező által szolgáltatott engedélyezési vagy
kivitelezési dokumentáció tervhibát tartalmaz és ennek kijavítására Megrendelő a
tervdokumentáció vagy annak valamely része átdolgozására kéri fel a Tervezőt, az átdolgozás
időtartamára Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke megegyezik a
késedelmi kötbér mértékével. Amennyiben a hibás teljesítés eléri vagy meghaladja a 15 napot,
akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a
szerződéstervezet tartalmazza.
5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 4 részszámla és egy végszámla bocsátató ki
az alábbiak szerint:
1.részszámla: az építési engedély jogerőre emelkedését követően részszámla bocsátható ki
a szerződéses díj 40 %-ában.
2.részszámla: a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követően részszámla
bocsátató ki a szerződéses díj 10 %-ában.
3.részszámla: a kiviteli tervek átadását és záradékolását követően részszámla bocsátható
ki a szerződéses díj 40 %-ában.
4.részszámla: a tervezői művezetés megkezdését követően, 30 mérnöknap után
részszámla bocsátható ki a szerződéses díj 5 %-ában.
Végszámla: a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés tekintetében kibocsátásra
kerülő záró-teljesítési igazolás kibocsátásának napján végszámla bocsátható ki a
szerződéses díj 5 %-ában.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az
ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított rész illetve végszámla
kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § szerinti mértékű és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződés tartalmazza.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2015. évi CXLIII. törvény
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2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
6. Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli.
Az adható pontszám, mely minden értékelési szempont esetében ugyanaz: 1-100.
Értékelési szempontok:
Ajánlati ár, súlyszám 40.
Értékelés módszere: pontozás
Értékelési szempont
Ajánlati ár

Értékelés módszere
Pontozásos módszer, az ajánlat
helyezéséhez rendel ajánlatkérő konkrét fix
pontszámot.
A legjobb ajánlat 100 pontot lap.
A második ajánlat 95 pontot kap.
A harmadik ajánlat 90 pontot kap.
A negyedik ajánlat 85 pontot kap.
Az ötödik ajánlat 80 pontot kap.
A hatodik ajánlat 75 pontot kap.
A hetedik ajánlat 70 pontot kap.
Minden ezt követő helyezést elért ajánlat
egységesen 10 pontot kap.

Legjobb ajánlatnak a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás minősül.
Az értékelési pontszám: A kapott pontszám kerül megszorzásra a súlyszámmal.
Minőségi szempontok: Súlyszám: 60, ezen belül:
I. szakemberek
a.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „É” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 3
b.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „K” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 2
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c.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „VZ-TEL” besorolású jogosultsággal
rendelkező szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 2
d.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „T” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 3
e.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „G” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 3
f.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „V” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 2
g.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „É” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 8
h.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „K” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 3
i.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „VZ-TEL” besorolású jogosultsággal
rendelkező szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés
vonatkozásában megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 3
j.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „T” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 6
k.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „G” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 4
l.) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő tűzvédelmi szakértő szakmai
gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában megadva a tűzvédelmi
szakértelemmel érintett projektek számát súlyszám: 5
8

Zsófi

Értékelés módszere: pontozás
Az a-f) pontban felsorolt értékelési alszempontok tekintetében az alkalmasság körében
bemutatott szakemberek szakmai gyakorlata kerül vizsgálatra. Az értékeléshez be kell
nyújtani a megjelölt szakember önéletrajzát, amely alapján a tervezői szakmai gyakorlatnak
megállapíthatónak kell lenni. Az ajánlat értékelésénél csak a teljes lezárt évek számát vesszük
figyelembe.
A megjelölt szakember a szakmai évek száma szerinti étékelési pontszámot kap, pld: 20 év =
20 pont.
Az g-l) pontban felsorolt értékelési alszempontok tekintetében az alkalmasság körében
bemutatott szakemberek szakmai gyakorlata kerül vizsgálatra. Az értékeléshez be kell
nyújtani a megjelölt szakember önéletrajzát, amely alapján megállapíthatónak kell lenni, hogy
a szakember a tervezői gyakorlata során összesen hány alkalommal vett részt fürdő-és/vagy
strand kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatokban mint az adott szakág tervezője,
illetve a tűzvédelmi szakértő ilyen minőségben, Az ajánlat értékelésénél a fürdő-és /vagy
strand projektek számát vesszük figyelembe.
A megjelölt szakember a projektek száma szerinti étékelési pontszámot kap, pld: 5 projekt, 5
pont.
II. Az előteljesítés mértéke naptári napban megadva. súlyszám: 10
a.) előteljesítés mértéke naptári napban megadva az engedélyes tervek vonatkozásában
súlyszám: 5
b.) előteljesítés mértéke naptári napban megadva a kiviteli tervek vonatkozásában
súlyszám: 5
Az értékelés módszere: pontozás
Az ajánlattevőknek vállalást kell tenniük arra, hogy az ajánlatkérő által maghatározott 80-80
napos időtartamhoz képest, hány nappal korábban vállalja az engedélyes illetve a kiviteli
tervek elkészítését. A vállalást naptári napban kell megadni. azzal, hogy a maximum
megajánlás 20 nap lehet. A 0-3 napos megajánlás 1 pontot kap, a 4-7 napos megajánlás 20
pontot kap, a 8-11 napos megajánlás 30 pontot kap, a 12-15 napos megajánlás 60 pontot kap,
a 16-19 napos megajánlás 80 pontot kap, a 20 napos megajánlás 100 pontot kap.
III.Szakmai ajánlat minősége súlyszám 6
a.) A benyújtott szakmai ajánlat alapján valamennyi szakmai feladat feldolgozásra és
bemutatásra került-e: igen/nem súlyszám: 3
b.) A benyújtott szakmai ajánlat alapján valamennyi a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember feladata teljes körűen bemutatásra került-e: igen/nem súlyszám: 3
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Értékelés módszere: a pontozás/megfelelőség vizsgálata
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat megfelelőségét, annak teljes körűségét vizsgálja a megadott két
alszempont tekintetében.
Amennyiben a szakmai ajánlat hiánytalanul tartalmazza az elvégzendő feladatokat részletes
bemutatását, az ajánlattevő 100 pontot kap, amennyiben akár csak részben is hiányosan, úgy 1
pont kerül kiosztásra.
Amennyiben a szakmai ajánlat hiánytalanul tartalmazza valamennyi a teljesítésbe bevonni
kívánt szakember feladatait, az ajánlattevő 100 pontot kap, amennyiben akár csak részben is
hiányosan, úgy 1 pont kerül kiosztásra.
Nyertes ajánlat:
Az az ajánlat, amely az értékelési pontszámok és súlyszámok szorzatának eredményeinek
összeadása alapján összesen a legmagasabb pontszámot éri el.

7. A kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet
17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált
egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a
kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt
alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a kizáró
okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás megküldésénél nem régebbi
keltezésűeknek kell lenniük. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
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alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben
valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerint adott.

8. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód

Ajánlattevő és – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más
szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági
követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek
megadni.
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, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat,
amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd bevonása nélkül - maga lenne
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal
összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a tárgyévet megelőző
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben legalább 30 millió forint tejes - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétellel és ezen belül nem rendelkezik legalább nettó 30 millió
forint tervezési szolgáltatásból származó árbevétellel.
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A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják,
akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a
projekttársaság időközben megszűnt.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és a 19. § (5) bekezdése alapján az
Ajánlattevő csatolja a jelen ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló és ezen belül a tervezési szolgáltatások nyújtásából származó nyilatkozatát
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra
is a figyelmet. Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás
megküldését közvetlenül megelőző lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége
megkezdése óta eltelt időszak nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
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szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
-

legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti
„É” besorolású jogosultsággal rendelkező szakember, aki részt vett már legalább 1 db,
legalább 900 m2 összterületű medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri vagy
beltéri medence, gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.) magában
foglaló fürdő és vagy strandépítési projekt engedélyes és kiviteli terveinek
készítésében.

-

legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti
„K” besorolású jogosultsággal rendelkező szakember aki részt vett már legalább 1 db,
legalább 100 m2 összterületű medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri vagy
beltéri medence, gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.) magában
foglaló fürdő és vagy strandépítési projekt medence/medencék körüli térburkolat,
zöldterület kertépítési engedélyes és kiviteli terveinek készítésében.

-

legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti
„VZ-TEL” besorolású jogosultsággal rendelkező szakember aki részt vett már legalább
1 db, legalább 300 m2 összterületű medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri
vagy beltéri medence, gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.)
magában foglaló fürdő és vagy strandépítési projekt vízjogi kiviteli terveinek
készítésében.

-

legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti
„T” besorolású jogosultsággal rendelkező szakember aki részt vett már legalább 1 db,
legalább 900 m2 összterületű medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri vagy
beltéri medence, gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.) magában
foglaló fürdő és vagy strandépítési projekt engedélyes és kiviteli terveinek
készítésében.

-

legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti
„G” besorolású jogosultsággal rendelkező szakember aki részt vett már legalább 1 db,
legalább 700 m2 összterületű medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri vagy
beltéri medence, gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.) magában
foglaló fürdő és vagy strandépítési projekt engedélyes és kiviteli terveinek
készítésében.

-

legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti
„V” besorolású jogosultsággal rendelkező szakember aki részt vett már legalább 1 db,
legalább 300 m2 összterületű medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri vagy
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beltéri medence, gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.) magában
foglaló fürdő és vagy strandépítési projekt közép- és kisfeszültségű rendszereinek
tervezésében.
-

legalább 1 fő tűzvédelmi szakértő aki részt vett már legalább 1 db, legalább 900 m2
összterületű medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri vagy beltéri medence,
gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.) magában foglaló fürdő és
vagy strandépítési projektben tűzvédelmi szakértőként.

-

legalább 1 fő beépített tűzjelző berendezés tervezésére vonatkozó jogosítással
rendelkező szakember aki részt vett már legalább 1 db, legalább 300 m2 összterületű
medencét ( úszómedence, élménymedence, kültéri vagy beltéri medence,
gyermekmedence, termálmedence, gyógymedence…stb.) magában foglaló fürdő és
vagy strandépítési projekt tűzjelző berendezéseinek tervezésében.

-

legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti „TÉ”
besorolású jogosultsággal rendelkező szakember

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

b.)
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az ajánlattételi felívás megküldését megelőző
naptári évben az átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 9 főt.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a
megkövetelt igazolási mód:

a.)
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni
kívánt szakembert, a rá vonatkozó szakmai önéletrajz benyújtásával, amely alapján az előírt
alkalmassági követelmények egyértelműen megállapíthatóak.
Csatolandó dokumentum továbbá:
- a képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;
- nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a
nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést;
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Az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar
Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a
szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a
jogosultság megszerzésének időpontját.

b.)
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján – nyilatkozat benyújtásával ismertesse az ajánlattételi felívás megküldését megelőző naptári évben az átlagos statisztikai
állományi létszámot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek
- azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint
a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját
kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39.§-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági
szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék
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szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (3) bekezdésében foglalt egyéb
igazolási módok helyett.

9. A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem
kíván újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. Az ajánlattételi határidő
2017. május 29. 11.00
11. Az ajánlattételi kötöttség időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel
kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére, miszerint a nyertes
ajánlattevő és – adott esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati
kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére
történt megküldése napjától számított harminc nappal meghosszabbodik.
12. Az ajánlati biztosíték mértéke

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételhez ajánlati biztosítékot köt ki az alábbiak szerint:
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000.-Ft azaz egymillió
forint.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati
biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— az Ajánlatkérő Szigetvári Takarékszövetkezet-nél vezetett 50800173-15392495-00000000
számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy átutalással
melyet „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” - közleménnyel szükséges
megjelölni. (ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő
számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása
időpontjának),
— feltétel nélküli, visszavonhatatlan, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség biztosításával,
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
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Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— befizetést/átutalást igazoló dokumentum,
— garancia biztosításával való teljesítés esetén az eredeti garancialevél, készfizető
kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló eredeti dokumentum,
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvény.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot elegendő másolatban az ajánlat részeként
csatolni. A fenti megjelölt dokumentumok valamelyikét az ajánlattevő befűzés nélkül köteles
az ajánlatához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése
szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia szövegezésének a Kbt.
54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot tartalmaznia kell. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az
ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő
érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg,
kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetet. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a
biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az
ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja
rendelkezésre.
13. Az ajánlat benyújtásának címe
IGLU LTP KFT.
1071 Budapest, Peterdy u. 39. II/15.
Előzetes telefonos egyeztetést követően ( 06-70/426-0921) az ajánlatokat személyesen
munkanapokon hétfőtől péntekig 11:00 – 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta
napján 10:00-11.00 óráig lehet benyújtani.
A postai küldemények késedelmes vagy téves kézbesítésének kockázatát ajánlattevő viseli.
14. Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az ajánlat más nyelven
történő benyújtását.
15. Az ajánlat(ok) felbontása
Helyszín:
IGLU LTP KFT.
1071 Budapest, Peterdy u. 39. II/15.
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Ideje: 2017. május 29. 11.00
Jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál
csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a
közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontására az ajánlattételi felhívás megküldésével meghívja.
16. Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem.
17. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2017. május 16.
18. A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása
A jelen közbeszerzési eljárásban nem nyújtható be részajánlat. A tervezési szolgáltatásokat és
a kapcsolódó tervezői művezetést egységes tervezői szemlélettel, egységes eljárási
folyamatban kell végrehajtani.
Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem biztosított.
19. További információk
1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
2. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
beérkezettnek, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az
ajánlatok benyújtására előírt címre, igazolhatóan sor kerül.
3. Kiegészítő tájékoztatás kérése az iglultp@gmail.com emailcímre megküldött, cégszerű
aláírással ellátott beszkennelt dokumentum megküldésével vagy az ajánlatkérő képviseletében
eljáró szervezethez postai úton megküldött levélben történhet. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, e-mailben adja meg az
ajánlattevő által megadott e-mail címre küldve. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok
a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat elkészítése során figyelembe kell
venni. A megküldött kiegészítő tájékoztatást szerkeszthető, .doc formátumban is meg
kell küldeni a megadott e-mailcímre.
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és
(4) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
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figyelmét a Kbt. 113. § (2) bekezdésére, amely értelmében a jelen eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.
Azok az ajánlattevők, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást – anélkül, hogy az
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek
ajánlatot.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot
7. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló
törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–
rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolnia.
8. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik.
Ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely),
továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő
és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazást.
11. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve magyar, joghatás kiváltására csak
magyar nyelvű okiratok alkalmasak, az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek
kell lennie,
Tekintettel az eljárás nyelvére, az idegen nyelvű iratokat minden idegen nyelven kiállított, az
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb., mellé csatolni kell azok hiteles magyar
nyelvű fordítását is, a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
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és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. A Kbt. 36. § (3) bekezdésének
megfelelően elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is.
Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti
szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő
kizárólag a magyar nyelvű fordítást vizsgálja.
12. Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni azt az ajánlattevőt, aki képviseli a közös
ajánlattevőket az eljárásban (konzorciumvezetőt), valamint közös nyilatkozatot kell becsatolni
az ajánlatkérővel szembeni egyetemleges felelősségvállalásról. Közös ajánlattétel
vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 35.§ -ában foglaltak szerint jár el és ezen
rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
13. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a 68 § (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az
ajánlatot zárt borítékban (csomagolásban) egy eredeti papír alapú példányban és három
elektronikus - CD/DVD lemezen pdf. formátumban (a kitöltött felolvasólapot szerkeszthető
Word formátumban is kérjük) - másolati példányban kell benyújtani, az alábbiakban
részletezett formai követelményeknek megfelelően:
• előlappal, az előlapon feltüntetve az ajánlattevő nevét és székhelyét, az ajánlattevő
kapcsolattartó személyének nevét, telefon- és faxszámait, e-mail elérhetőségét,
• az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben
részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
• oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel,
• folyamatos oldalszámozással ellátottan (oldalszámozni kell minden lapot, beleértve az
összes iratanyagot, mint. pl. referencialevelek, nyilatkozatok és az esetlegesen előforduló üres
oldalakat is),
• a papír alapú példányt fűzött vagy kötött formában kell benyújtani,
• az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén, illetve
az ajánlatok elbírálása során, minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi
figyelembe.
A csomagolásra minden esetében rá kell írni az ajánlattevő nevét, címét, az eljárás
megnevezését: „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” valamint
hogy „Ajánlattételi határidő előtt nem felbontandó”
14. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntése és az összegezés
minden ajánlattevő részére történő megküldése vonatkozásában a Kbt. 79. § szerint jár el.
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15. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
16. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági
szereplő k számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul és teljeskörű en, térítésmentesen megküldi.
17. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági valamint műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a
következő követelményekre: Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való
alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 65.§ (7) bek.)
19. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen
aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös Ajánlatevők nevét;
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők
azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve
bontó feltételtől.
20.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
21. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
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milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő , amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra. (Kbt. 44. § (1) bek.).
22. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek a
szerződéskötés időpontjában ismert valamennyi a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
alvállalkozót bejelentenie, – ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg – és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
23. Az irányadó idő : CET.
24. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
25. Az Ajánlatkérő az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos
felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok
átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében.
26. A nyertes ajánlattevő, - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási
szerződést köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen projekt
vonatkozásában.
A biztosításnak ki kell terjednie építészeti tervezésre, alvállalkozók biztosítására, tervezői
művezetésre, a megrendelő vagy harmadik személy vagyonában okozott dolgi kárra és
személyi sérüléses károkra is.
A biztosítás mértéke legalább 25 millió forint/kár és legalább 50 millió forint/év.
27. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban szakmai ajánlat benyújtását írja elő, melynek
tartalma egyben értékelési részszempont is. A szakmai ajánlat tartalmi követelményeit a
dokumentáció tartalmazza.
28. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

22

Zsófi

Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

23

Zsófi

Általános információk

1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Rész, 113. § alapján, tárgyalás tartása nélkül, a nyílt eljárás szabályainak
alkalmazásával kerül lebonyolításra.
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattevők részére történő megküldésével ajánlatkérő
célja az, hogy a gazdasági szereplő k egyenlő eséllyel, megfelelő ajánlatot tehessenek.
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok
3) Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). Ez esetben a közös
ajánlattevő k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevő k
nevében eljárni jogosult képviselő t megjelölni. A Kbt. 113. §-a szerint kezdeményezett
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, (Kbt. 113. § (4)
bek.)
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevő k értesítését írja elő , (kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §])
az ajánlatkérő a közös ajánlattevő knek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 3)
pont szerinti képviselő nek küldi meg.
5) A közös ajánlattevő k a szerző dés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő k személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
7) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehető ség
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében:
a)
b)
c)

nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevő vel közösen, illetve nem nyújthat be
másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkező vel közösen,
más ajánlattevő , illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
más ajánlattevő , illetve részvételre jelentkező szerző dés teljesítésére való
alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
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8) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra
vonatkozó szabályai serint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak

Közbeszerzési dokumentumok megküldése
9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági
szereplő k számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul és teljeskörű en, térítésmentesen megküldi/hozzáférhető vé teszi.
Üzleti titok
10) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő , amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, (Kbt.
44. § (1) bek.).
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell benyújtani
11) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő , a
dokumentum - ha jogszabály eltérő en nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
Az ajánlatkérő elő írja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem
elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
Formai követelmények:
- Ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni,
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- Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és három –
a papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban
(CD/DVD, pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában közreműködő szervezet (vagy személy) által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a
kötetek számát.
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel
kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
„AJÁNLAT „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
továbbá
"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!"
- Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott
példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az
ajánlat, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
12) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelő s
fordítását is elfogadja.
13) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
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Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása
14) A Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi/beérkezési határidő t csak hosszabbítani
lehet, az ajánlati, ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55.
§].
15) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidő t,
a)
ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56.
§-ban meghatározottak szerint idő ben kérte, nem tudja az elő írt határidő ben [56. § (2)
bekezdés] teljesíteni, vagy
b)
ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
16) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidő t meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentő s, ha nem befolyásolja az ajánlatok idő ben történő
megfelelő elő készítését.
Visszalépés a közbeszerzéstő l
17) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja
vissza.
A visszavonásról az ajánlatkérő - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti
határidő lejárta elő tt egyidejű leg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő ket.
18) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
19) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az
ajánlatát. Ebben az esetben az első ként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni (Kbt.
55. § (7) bek.)
A kiegészítő tájékoztatás
20) Bármely gazdasági szereplő , aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő tő l vagy az általa
meghatározott szervezettő l. (Kbt. 56. § (1) bek.)
21) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követő en ésszerű határidő n belül adja meg
ajánlatkérő.
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22) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő
ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításával.
Alkalmassági követelmények
23) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági kritériumokat az ajánlattételi
felhívásban írta elő.
Az ajánlatok benyújtása és felbontása
24) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának
idő pontjában kezdi meg ajánlatkérő.
25) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevő k nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a fő bb, számszerű síthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
26) Az ajánlatok bontásának megkezdése elő tt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére álló
fedezet összegét is és ismerteti a saját elhatározásból közvetlenül ajánlattételre felívott
szervezetek körét.
27) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetésérő l az
ajánlatkérő jegyző könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az
összes ajánlattevő nek.
28) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyző könyvet vesz fel, és azt
az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevő nek is megküldi.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
29) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és errő l
a kérésrő l a többi ajánlattevő t egyidejű leg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett
szerző dés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre
kerülő eleme tekintetében.
Az ajánlat érvénytelensége
30) Az ajánlat érvénytelen, ha
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73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban
felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a
követelményeknek való megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai
követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
Az fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha a) azt az ajánlati
kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; b) az ajánlattevő az ajánlati
biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta
rendelkezésre;
A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
A Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően ajánlatkérő az alábbiak szerint adja
meg 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
A fenti előírásra tekintettel az alábbiakban megadjuk azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől megfelelő tájékoztatást kaphatnak:
Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság)
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4.
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
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A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint
történik:
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi
Információs Szolgálatot (MISZ) működtet:
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292
E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik
megtalálhatóak
a
http://www.ommf.gov.hu/index.php
honlapon
az
„Elérhetőségek/Munkavédelmi
felügyelőségek”
menüpont
alatt)
segítik
tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a
munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel
kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: 06-1- 477-5700
Fax: 06-1- 477-5800
Honlap: www.munka.hu
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám)
e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám)
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi
bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a
www.mbfh.hu honlapon az „Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont
alatt.
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
(környezetvédelem)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675
Ügyfélszolgálat:Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
Telefon: +36 1 224 9100
E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu; zoldpont@oktvf.gov.hu
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
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A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: +36-1-412-9742
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei
kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások
Minisztériuma,
Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
06-1-795-54-78
tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Társadalmi

Felzárkózásért

Felelős

Az eljárás eredménytelensége
31) 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában
részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot
tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az
eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű
döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban
vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból
álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi
jelentkezést;
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f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt
folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a
közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás
jogszerűségét helyreállítani.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A nyertes ajánlattevő kiválasztása
32) A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az a ajánlattevő, aki a legjobb ár-érték arányú
ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseirő l
33) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az
írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejű leg, telefaxon vagy elektronikus
úton történő megküldésével teljesíti.
34) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók:
ajánlattevő : az a gazdasági szereplő , aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő , aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerző dés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplő t, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerző dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építő anyag-eladót;
gazdasági szereplő : bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások
nyújtását kínálja;
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 elő zetes tájékoztató, mű szaki leírás, ismertető , kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerző déses feltételek, a gazdasági szereplő k által benyújtandó dokumentumok mintái,
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
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35) Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben
a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
végrehajtási rendeleteiben foglaltak továbbá a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről rendelkezései az irányadók.
36) Egyösszegű Ajánlati ár
Az Egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmát kell
figyelembe venni.
A szerződés egyösszegű típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes
ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a
jelen dokumentációban meghatározott valamennyi szolgáltatás és díj költségére, a felmerülő
adókra, járulékokra, a vállalkozói haszonra és a teljesítéssel kapcsolatban összefüggő bármely
egyéb szolgáltatásra és teljesítésre.
37) Árképzés
Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és
vállalkozói hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek.
SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell összeállítania, és azt cégszerűen
aláírva az ajánlatához csatolnia.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az ajánlati dokumentáció valamennyi
utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő
nem adja meg a dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem
felel meg a felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
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Az ajánlat részeként benyújtandó szakmai ajánlattal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a
szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie az ajánlattételi felhívásban,
valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.
A szakmai ajánlatnak az alábbi főbb tartalmi elemekből kell állnia:
a.)
Valamennyi szakmai feladat feldolgozása és bemutatása. E körben részletesen be kell
mutatni valamennyi elvégzendő feladatot és részfeladatot, be kell mutatni azok részletes
szakmai tartalmát, valamint be kell nyújtani a szakmai feladatok elvégzésére vonatkozó
ütemtervet.
b.)
Be kell mutatni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek feladatait teljes körűen éa
be kell mutatni, hogy az adott szakember az első pontban meghatározott teljesítési ütemterv
mely szakaszaiban működik közre, milyen időtartamban.
A szakmai ajánlat részeként csatolni kell egy pénzügyi ütemtervet is, bemutatva az egyes
részszámlák nettó és bruttó értékét, illetve az adott részszámlához rendelt teljesítési
mérföldköveket is.

Az ajánlatok értékelése
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli.
Az adható pontszám, mely minden értékelési szempont esetében ugyanaz: 1-100.
Értékelési szempontok:
Ajánlati ár, súlyszám 40.
Értékelés módszere: pontozás
Értékelési szempont
Ajánlati ár

Értékelés módszere
Pontozásos módszer, az ajánlat
helyezéséhez rendel ajánlatkérő konkrét fix
pontszámot.
A legjobb ajánlat 100 pontot lap.
A második ajánlat 95 pontot kap.
A harmadik ajánlat 90 pontot kap.
A negyedik ajánlat 85 pontot kap.
Az ötödik ajánlat 80 pontot kap.
A hatodik ajánlat 75 pontot kap.
A hetedik ajánlat 70 pontot kap.
Minden ezt követő helyezést elért ajánlat
egységesen 10 pontot kap.

Legjobb ajánlatnak a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás minősül.
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Az értékelési pontszám: A kapott pontszám kerül megszorzásra a súlyszámmal.
Minőségi szempontok: Súlyszám: 60
II. szakemberek
a) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „É” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 3
b) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „K” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 2
c) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „VZ-TEL” besorolású jogosultsággal
rendelkező szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 2
d) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „T” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 3
e) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „G” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 3
f) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „V” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata években kifejezve. súlyszám: 2
g) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „É” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 8
h) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „K” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 3
i) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „VZ-TEL” besorolású jogosultsággal
rendelkező szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés
vonatkozásában megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 3
j) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „T” besorolású jogosultsággal rendelkező
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szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 6
k) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti „G” besorolású jogosultsággal rendelkező
szakember tervezői szakmai gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett projektek számát súlyszám: 4
l) Az alkalmasság tekintetében megjelölt legalább 1 fő tűzvédelmi szakértő szakmai
gyakorlata fürdő és /vagy strand tervezés vonatkozásában megadva tűzvédelmi
szakértelemmel érintett projektek számát súlyszám: 5
Értékelés módszere: pontozás
Az a-f) pontban felsorolt értékelési alszempontok tekintetében az alkalmasság körében
bemutatott szakemberek szakmai gyakorlata kerül vizsgálatra. Az értékeléshez be kell
nyújtani a megjelölt szakember önéletrajzát, amely alapján a tervezői szakmai gyakorlatnak
megállapíthatónak kell lenni. Az ajánlat értékelésénél csak a teljes lezárt évek számát vesszük
figyelembe.
A megjelölt szakember a szakmai évek száma szerinti étékelési pontszámot kap, pld: 20 év =
20 pont.
Az g-l) pontban felsorolt értékelési alszempontok tekintetében az alkalmasság körében
bemutatott szakemberek szakmai gyakorlata kerül vizsgálatra. Az értékeléshez be kell
nyújtani a megjelölt szakember önéletrajzát, amely alapján megállapíthatónak kell lenni, hogy
a szakember a tervezői gyakorlata során összesen hány alkalommal vett részt fürdő-és/vagy
strand kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési feladatokban mint az adott szakág tervezője,
illetve a tűzvédelmi szakértő ilyen minőségben, Az ajánlat értékelésénél a fürdő-és /vagy
strand projektek számát vesszük figyelembe.
A megjelölt szakember a projektek száma szerinti étékelési pontszámot kap, pld: 5 projekt, 5
pont.
IV.Az előteljesítés mértéke naptári napban megadva. súlyszám: 10
c.) előteljesítés mértéke naptári napban megadva az engedélyes tervek vonatkozásában
súlyszám: 5
d.) előteljesítés mértéke naptári napban megadva a kiviteli tervek vonatkozásában
súlyszám: 5.
Az értékelés módszere: pontozás
Az ajánlattevőknek vállalást kell tenniük arra, hogy az ajánlatkérő által maghatározott 80-80
napos időtartamhoz képest, hány nappal korábban vállalja az engedélyes illetve a kiviteli
tervek elkészítését. A vállalást naptári napban kell megadni. azzal, hogy a maximum
megajánlás 20 nap lehet. A 0-3 napos megajánlás 1 pontot kap, a 4-7 napos megajánlás 20
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pontot kap, a 8-11 napos megajánlás 30 pontot kap, a 12-15 napos megajánlás 60 pontot kap,
a 16-19 napos megajánlás 80 pontot kap, a 20 napos megajánlás 100 pontot kap.
V. Szakmai ajánlat minősége súlyszám 6
c.) A benyújtott szakmai ajánlat alapján valamennyi szakmai feladat feldolgozásra és
bemutatásra került-e: igen/nem súlyszám: 3
d.) A benyújtott szakmai ajánlat alapján valamennyi a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember feladata teljes körűen bemutatásra került-e: igen/nem súlyszám: 3
Értékelés módszere: a pontozás/megfelelőség vizsgálata
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat megfelelőségét, annak teljes körűségét vizsgálja a megadott két
alszempont tekintetében.
Amennyiben a szakmai ajánlat hiánytalanul tartalmazza az elvégzendő feladatokat részletes
bemutatását, az ajánlattevő 100 pontot kap, amennyiben akár csak részben is hiányosan, úgy 1
pont kerül kiosztásra.
Amennyiben a szakmai ajánlat hiánytalanul tartalmazza valamennyi a teljesítésbe bevonni
kívánt szakember feladatait, az ajánlattevő 100 pontot kap, amennyiben akár csak részben is
hiányosan, úgy 1 pont kerül kiosztásra.
Nyertes ajánlat:
Az az ajánlat, amely az értékelési pontszámok és súlyszámok szorzatának eredményeinek
összeadása alapján összesen a legmagasabb pontszámot éri el.
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(1. számú melléklet)
Felolvasólap
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Adószáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil
száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail
címe
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Bírálati szempontra tett vállalás:

-

1. Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár
(átalányár), ezen belül:

.-Ft

engedélyes tervek elkészítésének díja:

.-Ft

kiviteli tervek elkészítésének díja:

.-Ft

vízjogi létesítési engedélyek
elkészítésének díja:

.-Ft

a tervek korlátozás nélküli elhasználási
jogának díja:

.-Ft

-

.-Ft

-

52 nap tervezői művezetés díja

2. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „É” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata években
kifejezve
3. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „K” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata években
kifejezve
4. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „VZ-TEL” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata években
kifejezve
5. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „T” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata években
kifejezve

év

év

év

év
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6. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „G” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata években
kifejezve
7. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „V” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata években
kifejezve
8. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „É” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata fürdő és
/vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett
projektek számát
9. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „K” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata fürdő és
/vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett
projektek számát
10. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „VZ-TEL” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata fürdő és
/vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett
projektek számát

év

év

db

db

db
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11. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „T” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata fürdő és
/vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett
projektek számát
12. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő a 266/2013. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.
része szerinti „G” besorolású
jogosultsággal rendelkező szakember
tervezői szakmai gyakorlata fürdő és
/vagy strand tervezés vonatkozásában
megadva a tervezéssel érintett
projektek számát
13. Az alkalmasság tekintetében megjelölt
legalább 1 fő tűzvédelmi szakértő
szakmai gyakorlata fürdő és /vagy
strand tervezés vonatkozásában
megadva tűzvédelmi szakértelemmel
érintett projektek számát

db

14. előteljesítés mértéke naptári napban
megadva az engedélyes tervek
vonatkozásában

nap

15. előteljesítés mértéke naptári napban
megadva a kiviteli tervek
vonatkozásában

nap

db

db

A felolvasólap kötelező mellékletei: az értékelés szempontoknál figyelembe veendő
szakemberek szakmai önéletrajza, melyekből a vállalások mértéke egyértelműen
megállapíthatóak.

Dátum:
………………………………
cégszerű aláírás
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(2. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)1
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően
ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban rögzítetteket,
a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az
ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és
teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során.
Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-értékű érvényes ajánlatot kívánják kiválasztani.
Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.
Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem változtathatjuk meg.
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott
ajánlat teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.
1

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.2
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban majd későbbiekben hiánypótlásunkban becsatolt
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért
felelősséget vállalok.3
Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált
módosítás, változásbejegyzés folyamatban van4 / nincs folyamatban5.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

2

Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)
Opcionális – ha az ajánlat tartalmaz felelős fordítást.
4
Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.
5
Megfelelő rész aláhúzandó.
3
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(3. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:
1.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés
tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez
alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe6:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe7

2.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek
tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az
alábbiak89:
Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert
alvállalkozók neve

Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozók
címe

neve:

címe:

Dátum:

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az
ajánlattevő a már ismert,
e pontban nevesített
alvállalkozót igénybe
veszi
…
cégszerű aláírás

6

Nem kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe
venni.
8
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozta, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
9
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
7
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(4. számú melléklet)

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint10
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy a kisés középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §11 szerint vállalkozásunk
besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá
Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
10
11

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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.
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(6. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról12
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
a z a lábbi ny i lat k o zat o t t es szü k:
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi Kbt. 62. § (1)
bekezdés és a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pot szerinti kizáró okok, mely szerint nem lehet
ajánlattevő / közös ajánlattevő13, aki:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

12
13

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
Nem kívánt rész törlendő!
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ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési
eljárás lezárulásától számított három évig;
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k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem
régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén
bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó,
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
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a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet
hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy volt.

Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés valamint a 62. § (2)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés
valamint a 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Dátum
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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7/a melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 14
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
1.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

2.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek.

Dátum
………………..………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot
kell megtennie, a cég valós adati alapján!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 7/b. számú
melléklet szerint is nyilatkoznia kell.

14

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(7/b. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 15 16
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § 17 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó
lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom18:
1.

15

Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 14. számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén).
16
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
17
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:
r) tényleges tulajdonos:
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;
18
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
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Valamennyi tényleges tulajdonos neve

Valamennyi tényleges tulajdonos
állandó lakóhelye

VAGY
b) nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont
ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Dátum:
………………..………………………………
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(8. sz. melléklet)
NYILATKOZAT
az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult
képviselője kijelentem, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes
mértékben megegyeznek.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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9. számú melléklet

NYILATKOZAT
A pénzügyi-gazdasági alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a ………………… (ajánlattevő /az alkalmasság
igazolása érdekében igénybe vett más szervezet*, székhely: ………………) …………….
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívásban meghatározott
pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeknek.

Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………

cégszerű aláírás
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10. számú melléklet

NYILATKOZAT
A műszaki-szakmai alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a ………………… (ajánlattevő /az alkalmasság
igazolása érdekében igénybe vett más szervezet*, székhely: ………………) …………….
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kijelentem, hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívásban meghatározott
műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek..

Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………

cégszerű aláírás
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11. számú melléklet

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi
nyilatkozatot tesszük:
Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése
alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk
igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet

Az alkalmassági követelmény, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik

Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………

cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi
nyilatkozatot tesszük:
Nyilatkozunk hogy az ajánlati felhívásban meghatározott szakmai felelősségbiztosítással
rendelkezünk, illetve a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fogunk.

Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………

cégszerű aláírás
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PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
Nyilatkozat az utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és a beszerzés tárgya
szerinti tervezési szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi
nyilatkozatot tesszük:

Üzleti év időszaka19
(-tól/-ig, év, hónap,
nap)
Év

Teljes - általános
forgalmi adó nélkül
számított - árbevétel
(Ft-ban)

Tervezési
szolgáltatásból
származó - általános
forgalmi adó nélkül
számított –
árbevételéről
(Ft-ban)

1. üzleti év
Összesen

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján

cégszerű aláírás

19Ajánlatkérő üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § figyelembevételével meghatározott
üzleti évet érti.
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ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja]
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi
nyilatkozatot tesszük: a szolgáltatás nyújtása során az alábbi szakembereket kívánjuk
bevonni:

Szakember neve

Pozíció megjelölése
„É”
„K”
„VZ-TEL”
„T”
„G”
„V”
tűzvédelmi szakértő
tűzjelző berendezés tervezője
„TÉ”

Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy megajánlott szakemberek a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak, valamint
arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Kelt……………., 2017. …..hó …napján
….………………………………………….
cégszerű aláírás
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN BETÖLTENDŐ POZÍCIÓ
Pozíció megnevezése:
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési dátum:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé.)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé.)
Mettől meddig
Munkahely és munkakör megnevezése amelyből a tervezői
(év/hó)
gyakorlat egyértelműen megállapítható

SZAKMAI TAPASZTALAT
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé.)
Ellátott feladatok és beosztások ismertetése a fürdő és vagy
Korábbi projektek
strandépítési projektek konkrét megjelölése megadva a projekt
ismertetése, mettől
megrendelőjének nevét, a projekt végrehajtásának helyét, a
meddig (év/hó)
projekt műszaki tartalmát olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági kritériumoknak illetve az étékelési részszempontra
tett vállalások egyértelműen megállapíthatóak legyenek.

Kamarai nyilvántartási szám:
EGYÉB:…. (adott esetben)….
Kelt: ………………………
………………………………
szakember saját kezű aláírása
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott …<< név >>… a(z) … << ajánlattevő neve, székhelye >> ... részére „Az
1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban nyertessége esetén
a teljesítésben részt veszek, az ajánlattevő rendelkezésére állok.

Kelt…………., 201... .…………. hó …… napján.

………………………………
szakember saját kezű aláírása
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ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
Nyilatkozat átlagos statisztikai létszámról

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely:
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi
nyilatkozatot tesszük: az ajánlattevő átlagos statisztikai állományi létszáma 2016.
évben:

…………. fő.

Kelt……………., 2017. …..hó …napján
….………………………………………….
cégszerű aláírás
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Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4.

MŰSZAKI LEÍRÁS
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Alapadatok
a) a beruházás pontos címe, helyrajzi száma, tárgya, célja, jellege;
· 7815 Harkány, Bajcsy-Zs. E. utca 2454/1 hrsz.
· Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II. épület részleges átalakítása- felújítása, és a 3-as
számú medence átalakítása –korszerűsítése
· Célja: Épület átalakítás-felújítás, építési beruházás, medence korszerűsítés
b) a beruházást érintő jogszabályi rendelkezések megjelölését;
· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
· 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
· 253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
· 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról,
valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
· 3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba
hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
· 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet egyes
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek
kötelező alkalmassági idejéről
· 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és
az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről

· 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról
c) az építési beruházás táji, természeti, települési és közösségi szempontból figyelembe
veendő jellemzőit (például településtörténet, településszerkezet, terület- és
településrendezési vonatkozások, növényzet, táji és természeti értékek, terepadottságok,
talajviszonyok, terület-felhasználás, műemléki és régészeti védettség, természetvédelmi
oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság);
A fürdő területén valósul meg, miközben a fürdőnek, mint közösségi létesítménynek, üzemelnie
kell.
d) a megvalósíthatóságra, a műszaki környezet előkészítésére, energia- és közműhálózatok
felderítésére, meglévő épületek állapotának felmérésére, szakvélemények elkészítésére
vonatkozó adatokat, amennyiben rendelkezésre állnak;
Meglévő korábbi tervek az épületről, melyeket felméréssel ellenőrizni kell.
e) az építészeti-műszaki tervek építészeti minőséggel, szakmai igényességgel és
szakszerűséggel
kapcsolatos
követelményeit,
ezen
belül
különösen:
ea) a telepítés (a környezetbe és a tájba illeszkedés, és a beépítés) követelményeit,
Nem releváns
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eb) a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság és a gazdaságosság
követelményeit,
A tervezési program szerinti funkcionális kialakítás megtervezése, az abban rögzített területfelhasználási arányok közelítő megtartásával.
ec) a településképi és településszerkezeti hatást, továbbá a rálátás és látványvédelem
követelményeit,
nem releváns
f) az energiatudatosságra, a megfelelő alapanyag hasznosításra, a környezetvédelmi
szempontokra és a fenntartható építészet követelményeire vonatkozó tájékoztatást;
Az épületbe tervezendő funkcióknak megfelelő első osztályú beépítendő anyagok tervezése,
kivitelezése.
g) a beruházás tervezett időbeli ütemezését, a célok és a lehetőségek reális
összehangolását, az előkészítés-tervezés-kivitelezés ütemezésének meghatározását.
A tervezőnek kell erre javaslatot tennie.

Tervezési program
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II. épület bővítés – a III. kültéri medence részleges
lefedése, kaland- és élményfürdő kialakítása, külső strandmedencék kialakítása,
megvalósítási munkáinak építés engedélyezési és kivitelezési tervezési ajánlatkérésnek
tartalma
Tervezési feladat:
A Forma Zrt által 2015 évben készített tanulmányterv „A” változatának az építési
engedélyezési,- és részleges kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
A tervezéshez szükséges talajvizsgálati jelentést Beruházó átadja.
Építési engedélyezési tervdokumentáció:
1.Bővítés, III. medence részleges lefedése földszint
1050 m2
2
- élménymedence 245 m , benne: pezsgőfürdő, nyakzuhanyok, fekvő- és ülőpadok,
buzgárok, hidromasszázs
- kalandmedence 170 m2, benne: pezsgőfürdő, sodrófolyosó, buzgárok, mászófal,
ugrálómedence, családi és nagy csúszda
- pihenőterületek, lépcsők
2. Bővítés, III. medence részleges lefedése galériaszint és lépcső
- pihenő kialakítása, nagy csúszda indulásának helye lépcsővel

240 m2

3. Átalakítás, II. épületben az I. emeleten pihenő
- meglévő épületrészben pihenő kialakítása

200 m2
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4. Bővítés, III. medence részleges lefedése vízgépészeti tér
- Külső és belső medencék vízgépészete

115 m2

5. Bővítés, III. medence fedetlen területén külső strandmedence
- Úszómedence, nyakzuhanyok, fekvő- és ülőpadok

370 m2

6. Bővítés, külső strandmedence körülötti térburkolat
610 m2
- Medence körüli térburkolat, kültéri bútorok, világítás, zöld felület és kerítés
7. Átalakítás, II. épület földszintjén az öltöző és büfé közötti átjárás 100 m2
- Meglévő épületben, tartószerkezeti átalakítás nélkül, válaszfalak és berendezések
áthelyezésével az átjárás biztosítása
8. Bővítés, külső gyerekmedencék
520 m2
2
- Kalandmedence 250 m , családi csúszda, szökőkút, vízesés, vizi kötélpálya, kalózhajó,
vizipuskák
- Gyerekmedence 270 m2, vizi vár, vizi kígyó, egyéb vizi játékok
9. Bővítés, külső gyerekmedencék körüli térburkolat
1420 m2
- Medence körüli térburkolat, kültéri bútorok, világítás, zöld felület és kerítés
Vízjogi létesítési engedélyezési terv:
- Azokról az új medencékről készül vízjogi létesítési engedélyezési terv, melyekről
kivitelezési terv is készül, tehát az 1.-7. Pontokban felsorolt medencék.
Kivitelezési tervdokumentáció:
Az építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmából az 1.-7. Pontok közötti
tartalomról kell kivitelezési tervet készíteni, a 8.-9- pontokban ismertetett építési
munkákról nem kell kivitelezési tervet készíteni!
Tervezési szolgáltatás tartalma építés engedélyezési terv:
A 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 8-as számú mellékletében meghatározott tartalommal.
építészet
statika
gépészet
elektromos
vízgépészet
tűzvédelem

- tervek a teljes átalakított épületről és bővítményekről m 1:100
léptékben az építési rendelet által előírt formában és tartalommal
- tartószerkezeti előméretezés a medencefedésről
- statikai szerkezeti leírás
- víz- és energiaellátás, szellőzés ismertetése, szerkezetek hőfizikai
méretezése
- energiaellátás és belső villamos hálózat ismertetése
- vízgépház berendezések tervei, működési vázlatok, vízigény számítás
- az épület komplett vizsgálata

A szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatása
Tervezési szolgáltatás tartalma vízjogi létesítési engedélyezési terv:
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A vízgépészeti M 1:50 léptékű kiviteli terv rajzi anyagának kiegészítése a szükséges
műszaki leírásokkal és számításokkal
Tervezési szolgáltatás tartalma kivitelezési terv:
A hatályos jogszabályoknak, műszaki irányelveknek és szabványnak megfelelő, az építési
engedélyezési tervdokumentációval összhangban lévő tartalmú kivitelezési tervdokumentációt
kell készíteni, mely alapján a tervezett beruházás megvalósítható.
A kivitelezési tervdokumentáció csak az 1.-7. pontokban felsorolt területekről készül.
építészet

statika

gépészet

elektromos

gyengeáram

vízgépészet

- alaptervek csak az átalakítással és bővítéssel érintett területekről m
1:50 léptékben szakipari konszignációkkal, m 1:20 léptékű szerkezeti
csomópontokkal, m 1:10 léptékű medence perem részlettervekkel, m
1:5 léptékű szerelvény részletrajzokkal, tételes árazatlan és tervezői
árazott költségvetési kiírással
- statikai szerkezeti tervek m 1:50 léptékben a medence lefedésről,
beépített medencékről, lépcsőkről és az esetleges födémpótlásokról, az
összes átépítéssel érintett tartószerkezetről, m 1:25 szerkezeti
csomópontok, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetési kiírással
- víz-, szennyvíz- és belső csapadékvíz hálózat, fűtés terve (az épületen
kívül 1 m határig a közműtervező adatszolgáltatása alapján) m 1:50
léptékben, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetési kiírással
- gépi szellőzés terve (az emeleti szellőzőgépházakban elhelyezett
hővisszanyerős szellőzőgépekkel és hűtőegységgel), m 1:50 léptékben,
tételes árazatlan költségvetési kiírással
- belső erőátviteli és világítási villamos hálózat terve m 1:50 léptékben,
lámpatest és tételes árazatlan és árazott költségvetési kiírással
- villámvédelmi kockázatelemzés
- tüzészlelő-jelző berendezés terve csak a tervezési területről, de a
központnak fogadni kell tudnia a későbbi ütemben elkészülő teljes
épületszárny tüzjelző rendszerét, alaptervek M 1:50 léptékben, tételes
árazatlan és tervezői árazott költségvetési kiírással
- kiviteli terv m 1:50 léptékben tételes árazatlan és tervezői árazott
költségvetési kiírással és elem jegyzékkel

Tervdokumentáció példányszáma:
építés engedélyezési terv:
- 2 példány papíron és 1 pld. digitálisan CD-en pdf formátumban az engedély benyújtásakor.
- 3 példány papíron és 1 pld. digitálisan CD-en pdf formátumban a jogerős építési
engedélyből, melyen a hatósági pecsét szerepel.
kivitelezési terv:
- 5 pld. papíron és 1 pld. digitálisan CD-en pdf formátumban.
További feladatok
· A tervező feladata a szükséges hatósági eljárások lefolytatása, annak díjainak viselése,
a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése is.
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· A tervező feladata a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó
árazott és árazatlan költségvetés készítése.
· A tervező javaslatot kell, hogy benyújtson az ajánlatkérő számára a kivitelezés
teljesítésének ütemezésére vonatkozóan is.

Tervezői művezetés
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II. épület bővítés – a III. kültéri medence részleges
lefedése, kaland- és élményfürdő kialakítása, külső strandmedencék kialakítása,
megvalósítási munkáihoz tervezői művezetés kimutatása

Az építési munka várható ideje min. 1 év, azaz 52 hét!
Tervezői művezetés szakági bontásban megadva:
Építészet:

25 alkalom, az építkezés teljes ideje alatt 2 hetente (az építés első harmadában
inkább 3 hetente, az utolsó harmadban a burkolásokkor inkább hetente)

Tartószerkezet: 8 alkalom, első három hónapban 2 hetente, majd a medencék vasalásakor
ismét
Gépészet:

8 alkalom, az építés második felében, főleg a légtechnika szerelésekor

Erősáram:

6 alkalom, az építés harmadik harmadában

Vízgépészet: 3 alkalom, az építés harmadik harmadában a medencék szerelésekor
Kertészet:

2 alkalom, a munka befejezése előtt, de vagy ősszel, vagy tavasszal lehet csak
kertészeti munkát végezni, tehát az évszakhoz kell igazítania kivitelezőnek a
kertészeti munkákat.

Összesen 52 alkalom

69

Zsófi

Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4.

SZERZŐDÉS TERVEZET
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Tervezési (vállalkozási) szerződés
Amely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzata
Székhely:
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Képviseli:
Baksai Endre Tamás, polgármester
Számlavezető pénzintézete:
Szigetvári Takarékszövetkezet
Számlaszáma:
50800173-15392495
Számlázási cím:
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Adószáma:
15724076-2-02
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Név:
Székhely:
Képviseli:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Számlázási cím:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
mint tervező (a továbbiakban: Tervező) között alulírott napon és helyen, a következő feltételek
szerint:
PREAMBULUM
Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított „Az
1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyban. A tervező, mint ajánlattevő az
eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, az ajánlattételi felhívás
szerinti értékelési szempontok alapján a Megrendelő a Tervezőt nevezte meg az eljárás nyerteseként.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy Tervező a közbeszerzési eljárás tárgyát képező engedélyezési és
kivitelezési dokumentáció elkészítésében gyakorlattal és szakértelemmel bíró, Magyarországon
bejegyzett és működő gazdasági társaság, amely a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása szempontjából korlátozás alatt nem áll.
1. A szerződés tárgya
1.1.Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a „Az 1818/2016 (XII.22)
Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési
szolgáltatások beszerzése” tárgyú ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban
meghatározott feladatok elvégzését a vonatkozó és hatályos jogszabályok, valamint a kialakult hazai
tervezési gyakorlat szerinti részletezettséggel és műszaki mélységgel.
1.2 Az építési engedélyezési tervdokumentációnak és a kivitelezési tervdokumentációnak meg kell
felelnie a szerződés teljesítésekor hatályos, vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Tervező erkölcsileg, szakmailag és anyagilag felelős az általa készített
engedélyezési és kivitelezési dokumentáció műszaki helyességéért. A Tervező kijelenti, hogy
rendelkezik az általa vállalt engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges
jogosultságokkal és kapacitással. Tervező az engedélyezési és kivitelezési dokumentációt a hatályos
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jogszabályokban foglaltak szerint, az engedélyező, illetve szakhatóságokkal folytatott egyeztetések
eredményét figyelembe véve készíti el.
1.3 Tervező az építési engedélyezési dokumentációt 2 példányban papír alapon és 1 példányban
digitális adathordozón (*.pdf formátumban) szolgáltatja át az engedély iránti kérelem benyújtásakor,
majd 3 példányban papír alapon és 1 példányban digitális adathordozón (pdf formátumban) a jogerős
építési engedély megszerzését követően, melyen a hatósági pecsét is szerepel.
Tervező a kivitelezési dokumentációt 5 példányban papír alapon és 1 példány digitális adathordozón
(*.pdf formátumban) szolgáltatja.
1.4 Tervező feladatát képezi a korábbi meglévő tervek felméréssel, feltárással történő ellenőrzése.
Tervező köteles a meglévő tervek értelmezésére és felülvizsgálatára a tervezési helyszín megismerését
követően. A felülvizsgálatot követően a Tervező, előre jelzett időpontban – legkésőbb 5 munkanappal
később - a tapasztaltakról tájékoztatást tart a Megrendelőnek, és jelzi szükség esetén a
beavatkozásokat. Az egyeztetésről részletes emlékeztetőt készít. A Megrendelő felé jelzi, hogy a Terv
és a pontos költségvetés elkészítéséhez hol szükséges feltárásokat végeztetni, azok mennyi időt
vesznek igénybe és esetlegesen mennyi helyet kell biztosítani hozzá a Megrendelőnek. Tervező a
Megrendelő által jóváhagyott feltárásokat saját költségen elvégzi.
1.5 Tervező feladatát képezi az építéshatósági engedélyeztetési eljárás kezdeményezése, a szükséges
hatósági egyeztetések lefolytatása, az engedélyezési dokumentáció szükség szerinti módosítása, a
jogerős építési engedély megszerzése is.
1.6 Tervező köteles továbbá a kivitelezés során 52 mérnöknap időtartamban tervezői művezetést
ellátni rendelkezésre állás, illetve írásbeli-, szükség esetén pedig helyszíni iránymutatás formájában.
Tervező köteles a tervhibákat soron kívül kijavítani.
2. A szerződés hatálya, a teljesítés határideje
2.1 Jelen tervezési szerződés a mindkét fél általi aláírás napjától az abban foglalt szolgáltatások és
ellenszolgáltatás maradéktalan teljesítéséig hatályos.
2.2 Az építési engedélyezési dokumentáció szolgáltatásának (1. részteljesítés) kötbérterhes
részhatárideje: jelen szerződés aláírásától számított …….naptári nap, a kivitelezési dokumentáció
szolgáltatásának kötbérterhes részhatárideje: a jogerős építési engedély ajánlatkérő általi
kézhezvételétől számított ………naptári nap. A tervezői művezetési feladatokat a kivitelezés
időtartama alatt - mely a projekt jelen állása szerint 365 nap - alatt, ahhoz igazodóan kell ellátni, ennek
megfelelően a végteljesítés határideje a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételének napja.
Megrendelő a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
kivitelezés időtartama a projektvégrehajtás során, műszaki okokból változhat.

3. A teljesítés helye
3.1 A tervszolgáltatás helye: Megrendelő székhelye. A felmérés, feltárás, tervezői művezetés helye az
építési beruházás helyszíne: Harkányi Gyógyfürdő Zrt. székhelye 7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.
4. Tervezési díj
4.1 A Felek a jelen szerződés tárgyát képező engedélyezési és kivitelezési dokumentáció, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások ellenszolgáltatásaként fizetendő tervezési díj összegét Tervező nyertes
ajánlatában
foglaltak
szerint
…………………………………,Ft
+
ÁFA,
azaz
………………………….. forint + általános forgalmi adó összegben határozzák meg.
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-

engedélyes tervek elkészítésének díja:
- kiviteli tervek elkészítésének díja:
- vízjogi létesítési engedélyek
elkészítésének díja:
- a tervek korlátozás nélküli elhasználási
jogának díja:
- 52 nap tervezői művezetés díja

-

Ft
Ft
Ft

-

Ft

-

Ft

4.2 Tervező az ellenszolgáltatáson (tervezési díjon) felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem
érvényesíthet. Az ellenszolgáltatás (tervezési díj) magában foglalja a feladatok ellátásával összefüggő
valamennyi költséget, járulékot és díjat, beleértve az elkészített tervekkel kapcsolatos korlátlan és
kizárólagos felhasználási jog díját, de nem beleértve az építéshatósági engedélyezés díját és költségét.
4.3 Tervező a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét
képező dokumentumokat és a megrendelő által a beszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott
egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket,
előírásokat ismeri. Tervező a tervezői díjat ezen információk figyelembevételével kellően nagy
szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg.
4.4 A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
5. Fizetési feltételek
5.1 Az ellenszolgáltatás 100%-ban „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó hazai forrásból kerül finanszírozásra.
5.2 Számlázási rend:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 4 részszámla és egy végszámla bocsátató ki
az alábbiak szerint:
1.részszámla: az építési engedély jogerőre emelkedését követően részszámla bocsátható ki
a szerződéses díj 40 %-ában.
2.részszámla: a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követően részszámla
bocsátató ki a szerződéses díj 10 %-ában.
3.részszámla: a kiviteli tervek átadását és záradékolását követően részszámla bocsátható
ki a szerződéses díj 40 %-ában.
4.részszámla: a tervezői művezetés megkezdését követően, 30 mérnöknap után
részszámla bocsátható ki a szerződéses díj 5 %-ában.
Végszámla: a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés tekintetében kibocsátásra
kerülő záró-teljesítési igazolás kibocsátásának napján végszámla bocsátható ki a
szerződéses díj 5 %-ában.
5.3 A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az
ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított rész illetve végszámla
kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül.
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5.4 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § szerinti mértékű és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződés tartalmazza.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2015. évi CXLIII. törvény
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
5.5 Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135.§ (6) bekezdés és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art). 36/A. § előírásai is.
5.6 Felek rögzítik, hogy Tervező
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Tervező adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
5.7 Késedelmes fizetés esetén Tervező késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására
jogosult. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a
behajtási költségátalány összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg. Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1)
bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
6. A felek jogai és kötelezettségei
6.1 Felek a szerződés teljesítése során teljes körűen együttműködnek. Ennek érdekében a Megrendelő
kapcsolattartója útján rendszeres kapcsolatot tart a tervezővel, aki a szerződés teljesítésének állásáról –
kérésre – írásban beszámol Megrendelő vagy kapcsolattartója felé. Tervező köteles továbbá
együttműködni a közműszolgáltatókkal, továbbá az engedélyező- és szakhatóságokkal, előírásaik
szerint a terveket átdolgozni, melyért többletdíjazás nem illeti meg.
6.2 A szerződés teljesítésének elismeréséhez a tervező köteles a Megrendelővel rendszeres (legalább
havonta, de igény szerint ennél gyakrabban) egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni.
Felek az egyeztetésen áttekintik és kiértékelik a tervezési feladatok előrehaladásának állását, mértékét.
6.3 Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a tervező
köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült tervrészleteket bemutatni, a megrendelő
észrevételeit a továbbtervezésnél figyelembe venni. Tervező a közbenső terveket - azok legalább 70
%-os készültségi fokán - bemutatja a Megrendelőnek minden szakágra kiterjedően, személyes
tervismertetés keretében. A tervismertetéskor és azt követően a Megrendelő és a képviseletét ellátók
jelzik az észrevételeiket a tervekkel kapcsolatban, melyeket a Tervező a továbbdolgozáskor beépít a
tervekbe. Az észrevételek megtételére a Megrendelőnek 5 nap áll rendelkezésére. A tervező a
továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben köteles állásfoglalást kérni a megrendelőtől. A
megrendelő jóváhagyásával készült megoldás megváltoztatására vonatkozó igényének
következményeit a megrendelőnek viselnie kell.
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6.4 A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden
kötelezettséget jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és
gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar
jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak - beleértve
a környezetvédelmi előírásokat - megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra is,
hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak
messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár
el.
6.5 Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyesen közreműködő tagjai/vezető
tisztségviselői/munkavállalói/kapacitást biztosító alvállalkozói rendelkeznek a jelen szerződésben
szereplő feladatok teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és a megelőző közbeszerzési
eljárásban értékelés alá került szakmai tapasztalati idővel, az alábbiak szerint:

Szakember neve

Pozíció megjelölése

A tervezési szakterületnek
megfelelő szakmai tapasztalat
ideje

„É”
„K”
„VZ-TEL”
„T”
„G”
„V”
tűzvédelmi szakértő
tűzjelző berendezés tervezője
„TÉ”

6.6 Tervező kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai
állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.
6.7 A tervező olyan tervdokumentációkat köteles szolgáltatni, mely a környezetvédelmi
szempontoknak, a korszerű műszaki követelményeknek és a hatósági előírásoknak megfelel.

6.8 Amennyiben a tervek készítésének ideje alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki
előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat
Tervező köteles a tervekben átvezetni. Az áttervezés következtében felmerülő többlet költség a
Megrendelő felé nem érvényesíthető.
6.9 A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy
azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy
alkalmazza.
6.10 A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a
Megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A Tervező
jótállását, szavatosságát nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a szerződéses feladatai elvégzése
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során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses
kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.
6.11 A Tervező a Ptk. 6:251.§ (4) bekezdése alapján szavatol azért, hogy harmadik személynek beleértve esetleges alvállalkozóit is - nincs olyan joga, amely a szerződés tárgyát képező
engedélyezési és kivitelezési dokumentáció Megrendelő általi felhasználását akadályozza, korlátozza
vagy lehetetlenné teszi. A Tervező szavatol azért is, hogy a tervezés során nem használ fel
jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.
Amennyiben ennek ellenére harmadik személy ilyen jogcímen igényt támasztana, úgy ennek minden
következményét viseli.
6.12 Megrendelő köteles a tervező jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez minden
segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan átadni, illetve
rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat. Amennyiben a fenti információk,
dokumentumok elektronikus formában is a megrendelő birtokában vannak, úgy azokat elektronikus
úton adja át.
6.13 A Tervező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért a Tervező felelős.
6.14 A felek vállalják, hogy jelen szerződés teljesítése alatt a dokumentálás elektronikus formában
(elektronikus adathordozón) történik, s csak a felek által elfogadott utolsó verzió kerül kinyomtatásra.
A felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítés
e-mailben fog történni. Csak különösen fontos esetben értesítik egymást telefaxon, illetve ajánlott
levélben. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll
be.
6.15 Megrendelő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7.§-a alapján előírja, hogy az engedélyezési és a
kivitelezési dokumentáción, mint a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, megszerzi
továbbá azok átdolgozásának jogát is a tervezési díjban ellenében. A rendelkezési jog magában
foglalja az egyszeri megvalósításon túl az engedélyezési- és a kivitelezési dokumentáció és azok
részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás, a továbbtervezés, a később felmerülő
tulajdonosi igények alapján az épületnek a tervező külön hozzájárulása és egyéb igénye nélküli
átalakításának jogát is.

6.16 A jelen szerződésben meghatározott részhatáridőkre a Tervező a terveket a meghatározott
példányban és formátumban köteles átadni a Megrendelőnek. A Megrendelőnek 5 munkanap áll a
rendelkezésére, hogy az átadott terveket átvizsgálja, s minőségi kifogást emeljen velük szemben.
Amennyiben a fenti idő alatt a Megrendelő kifogásait nem terjeszti elő, a terveket elfogadottnak
tekintik a felek. A terveket a Megrendelő megállapításainak megfelelően lehet csak véglegesíteni és
sokszorosítani. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogással él, a Tervező köteles azt a Megrendelő
által meghatározott módon és határidőn belül átdolgozni.
6.17 A Tervező kijelenti, hogy irodai tevékenysége során a „zöld nyomtatás” alapelveinek
megfelelően nyomtat:
– vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges
terjedelemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra;
– újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban;
– a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas
nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz;
– a használt lapokat szelektáltan gyűjti;
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–

egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként
újrahasznosítja.

6.18 A Tervező szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles
teljesíteni. A Tervező alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
6.19 Tervező legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
6.20 Tervező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
6.21 A Tervező jótáll azért, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó rendelkezik minden
olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amely a szerződéses feladatok teljesítéséhez
szükséges.
6.22 A szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában a Kbt. 138-140.§ rendelkezéseit kell
alkalmazni.
6.23 A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt
bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és
írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra jogszabály
felhatalmazást ad.

6.24 A Tervező a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát
képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel
tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen
információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem
bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik
fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.
6.25 A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául
szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6.26 Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Tervező köteles
minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés
hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
6.27 Tervező kijelenti, hogy rendelkezik felelősségbiztosítással a …………………………Biztosítónál
(kötvényszám: ……………………………), melynek alapján a biztosító megtéríti a Megrendelőnek
mindazon károkat, melyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a Tervező kártérítési felelősséggel
tartozik. A biztosító kockázatvállalása kiterjed a biztosítási szerződésben foglalt káreseményekre. A
biztosító a terv hibáiból adódó hibákból származó károkra nyújt fedezetet 50.000.000 Ft/év, illetőleg
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25.000.000 Ft/káresemény összegig. Tervező vállalja, hogy a felelősségbiztosítást a teljesítés teljes
időtartama alatt fenntartja.
6.28 Tervező tudomásul veszi, hogy a tervezési hibákért Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a
Megrendelő a terveket teljesítésként elfogadta. Tervező felelősségbiztosítási kötvényének másolata
jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
7. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a szerződést megerősítő biztosítékok
7.1 Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik
fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
7.2 A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a Tervező kötbért köteles fizetni, kivéve, ha 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 elhárítsa.
7.3 A szerződésszegés jogkövetkezményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a Tervező, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv
intézkedése okozza.
7.4 A szerződésben meghatározott kötbérterhes részhatáridők olyan okból történő elmulasztása esetén,
amelyért felelős, Tervező késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a
teljes– általános forgalmi adó nélkül számított – szerződéses ár 1%-a/nap, minden késedelemmel
érintett naptári napra. Amennyiben a késedelem meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a
szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége minden
további jogcselekmény, külön felszólítás nélkül a késedelembe esés napján esedékes.

7.5 Amennyiben a Tervező által szolgáltatott engedélyezési vagy kivitelezési dokumentáció tervhibát
tartalmaz és ennek kijavítására Megrendelő a tervdokumentáció vagy annak valamely része
átdolgozására kéri fel a Tervezőt, az átdolgozás időtartamára Megrendelő hibás teljesítési kötbérre
jogosult, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Amennyiben a hibás teljesítés
eléri vagy meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért
követelhet.
7.6 Tervező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból,
amelyért felelős - meghiúsul, ide értve azt az esetet is, ha a Tervező 15 napot meghaladó késedelembe
esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – szerződéses ár
20 %-a. Meghiúsulási kötbér követelése esetén a teljesítés nem követelhető.
7.7 A szerződésszegéssel okozott károkért Tervező a kötbéren felül is teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik mindazon károk tekintetében, melyek - olyan okból, amelyért felelős - a
Megrendelőnél vagy harmadik személynél keletkeztek.
8. A szerződés megszűnése
8.1 Jelen szerződés az abban foglalt szolgáltatások és ellenszolgáltatás mindkét fél részéről történő
maradéktalan és hibátlan teljesítése esetén megszűnik.
8.2 Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,
ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
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b) Tervező nem biztosítja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartását, vagy személyében érvényesen
olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés
miatt a szerződés nem semmis.
8.3 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.
8.4 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
8.5 Felmondás esetén Tervező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékére jogosult. Külföldi adóilletőségű Tervező köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
8.6 Felek a szerződés felmondási idő közbeiktatásával történő megszüntetésének lehetőségét - a 8.3
pontban foglaltak kivételével - kölcsönösen kizárják. Felek a szerződést felmondási idő közbeiktatása
nélkül súlyos szerződésszegésre hivatkozással egyoldalú jognyilatkozattal megszüntethetik. Súlyos
szerződésszegésnek minősül - különösen, de nem kizárólagosan - ha a Megrendelő szerződésszerű
teljesítés esetén a teljesítés igazolást nem állítja ki, avagy a tervezési díjat határidőben nem fizeti meg.
Súlyos szerződésszegésnek minősül - különösen, de nem kizárólagosan - ha a Tervező az
engedélyezési és/vagy kivitelezési dokumentációt nem az előírásoknak és a Megrendelő igényeinek
megfelelően készíti el, valamint ha nem határidőre készíti el.
8.7 Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig,
illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, s a felek
egymással eddig az időpontig elszámolnak.
8.8 A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő
megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely
adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére
visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.
9. Vis maior
9.1 Vis maioron a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni.
9.2 Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek
végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az
esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó
határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
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9.3 Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a tervező köteles törekedni a
szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen
elképzelhető.
10. Szerződésmódosítás
10.1 A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani a Kbt. 141.§-ával
összhangban.
10.2 Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az
érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
11. Záró rendelkezések
11.1 Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne
vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész
nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
11.2 Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgyától és
értékétől függően a Siklósi Járási Bíróság, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve a
Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
11.3 Szerződő felek rögzítik, hogy kapcsolattartásra, a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat tételre
és a tervezéssel kapcsolatos döntéshozatalra jogosult személyek az alábbiak:
Megrendelő részéről:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Email:

Albrecht Ferenc
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
+36 72 480 100
titkarsag@harkany.hu

Tervező részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
Email:
11.4 A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, akkor bármely vita eldöntésére, amely a jelen
szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti,
hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességének.
11.5 Tervező a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában
foglaltak ismeretében nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint
Megrendelő csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve
létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.
Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést
Megrendelő felmondja, illetőleg ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, a szerződéstől eláll.
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Jelen szerződés aláírásával Tervező hozzájárul ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése
céljából a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott
adatokat a Megrendelő kezelje.
11.6 Jelen szerződést a megelőző közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokkal és
Tervező nyertes ajánlatával együtt kell értelmezni.
11.7 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései, a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint
Feleknek a szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai – különösen a közbeszerzési eljárás során
tett nyilatkozatok – az irányadóak.
11.8 Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés
után helybenhagyólag aláírták.
11.9 Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db
eredeti példánya a megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a tervezőt illeti meg.
Kelt: Harkányban, 2017. ……………………..

……………………………………..
Harkány Város Önkormányzata
Baksai Endre Tamás, polgármester
- Megrendelő -

…………………………………………
Tervező

Mellékletek:
1. számú melléklet: - Tervező felelősségbiztosítási kötvényének másolata
2. számú melléklet - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
3. számú melléklet: - Nyertes ajánlattevő ajánlata
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