
Melléklet a 105/2016.(III.30.) KT-határozathoz 
 

1 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
(Kbt. 50. § (2) bekezdése szerint) 

 
 
1. Az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail és (ha van) honlap 
címe: 
Fót Város Önkormányzata  
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
képviseli: Bartos Sándor polgármester 
 
Telefon:  +36 27535365 
Fax:  +36 27358232 
E-mail:  palyazat@fot.hu  
Web:   www.fot.hu 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: 
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás, melyben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
nemzeti eljárásban irányadó szabályai alkalmazandóak a Kbt 115. §-ban foglalt eltérésekkel.  
 
3. Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes 
körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt, térítésmentesen küldi meg a felkért 
ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció). 
 
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása” 
 
Műszaki tartalom: a Dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés, valamint mennyiségi 
kimutatás szerint. 
 
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
 
CPV kód: 45200000-9 
 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatásra kerül: 
Vállalkozási szerződés. 
 
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A szerződéskötéstől számított maximum 90 nap. 
 
7. A teljesítés helye: 
Fót Város, Attila utca 
HU102 
 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
Az eljárás tárgyát képező építési beruházás fedezete Ajánlatkérő rendelkezésére áll.  
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
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Ajánlatkérő 2 részszámla (30 %-os és 60 %-os teljesítésnél) és 1 végszámla benyújtását teszi 
lehetővé, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. 
A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, 30 napon belül történik. A nyertes Ajánlattevő az 
Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújthat be számlát. A kifizetés 
vonatkozásában a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(7) bekezdésében foglaltak, valamint az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában 
foglaltak az irányadóak a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével. 
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő – a Dokumentációban foglaltak szerint – átutalással fizeti meg. 
 
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot: 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére nincs lehetőség. 
 
10. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére 
lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e 
ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető 
szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: 
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés 
tárgyát képező építési beruházás jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik 
lehetővé a részekre történő ajánlattételt.  
 
11. Az ajánlatok értékelési szempontjai: 
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján:  
legjobb ár-érték arány, az alábbi szempontok szerint: 
 

Szempont  Súlyszám 
 
1. Nettó ellenszolgáltatás [nettó Ft]   50 
2. Késedelmi kötbér napi mértéke [min. 0,1- max 2 %]   10 
3. Megajánlott garanciális időszak hossza [hónap, min. 36, max. 60 hónap] 20 
4. Előteljesítés mértéke [nap, max. 30 nap]   20 
 
A pontszámítás módszerének részleteit a dokumentáció tartalmazza. 
 
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá 
esik. 
 
Igazolási módok: 
Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 
 
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 
következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok 
hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve 
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részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy 
részvételre jelentkezőt 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 csatolni. 
 
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn 
az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
 
13. Az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatokat és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Igazolás módja: 
M/1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési berázásainak ismertesével, a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 23. §-ának megfelelő módon. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint az alkalmasságot a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. 
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
 
Alkalmassági minimum követelmények: 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, aki nem rendelkezik az Ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 5 éven belül legalább összességében nettó 16.000.000 Ft értékben a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, jelen közbeszerzés tárgyával azonos 
(csapadékvíz elvezető rendszer építése) referenciával (a követelménynek legfeljebb három 
darab referenciával lehet megfelelni). 
Közös ajánlattétel esetén az M/1.) pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös 
ajánlattevők egyike megfelel. Az M/1.) pont alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében 
a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdései irányadók. 
 
14. Az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 
2016.04. ….. 10.00 óra 
 
15. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módja: 
1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I/4., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
 
16. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelveit), annak feltüntetése, 
hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés: 
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.  
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17. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és – amennyiben nem elektronikusan történik – 
helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
2016.04. ….. 10:00 óra. 
1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I/4., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. 
 
18. A tárgyalásos eljárás jogcíme: 
Kbt. 115. § (1) bekezdése 
 
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlati kötöttség időtartama: a Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján a tárgyalás befejezésének 
időpontjától számított 60 nap. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben az 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített összegzésben ilyen pozícióban megjelöli – a 
második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. 
 
20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Ajánlatkérő a kijelölt tárgyalási napon a feltett kérdések alapján pontosítja az ajánlati árhoz 
tartozó vállalás tartalmát. Ezt követően Ajánlatkérő a vállalási ár mértékében kíván tárgyalást 
lefolytatni. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet az érintettek aláírnak. Ajánlatkérő egyetlen 
tárgyalást kíván tartani. Ajánlatkérő a tárgyaláson azon ajánlattevőkkel tárgyal, akiknek az ajánlata 
nem minősül érvénytelennek. A tárgyaláson kizárólag az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője lehet jelen, egyéb személy meghatalmazás Ajánlatkérő részére történt átadása után 
képviselheti ajánlattevőt.  
Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra. 
 
21. A tárgyalás helye, időpontja: 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem 
2016.04. ….. 10:00 óra. 
 
22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:- 
 
23. Egyéb információk: 
 
1. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bekezdéseiben, valamint a 
67. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 
2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott által) aláírva írásban, papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, 
folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban 
benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az „eredeti” megjelölésnek. Az ajánlatot 1 példányban 
jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban elektronikus adathordozón is be kell 
nyújtani. 
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni:  
„Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása” 
 
3. A Felhívásban és a dokumentációban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat és más 
dokumentumokat a dokumentációban meghatározott sorrendben, az elhelyezési utasításokat 
megfelelően betartva kell az ajánlathoz csatolni a tartalomjegyzék tagolódásának megfelelően. 
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4. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 
5. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy vagy 
személyek aláírási címpéldányát másolati példányban. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre 
jogosultak által felhatalmazott aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell 
a meghatalmazott aláírás mintáját is. 
 
6. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagot is magyar nyelven 
kell elkészíteni. Az eredetileg idegen nyelven készült anyagokat (prospektusokat, katalógusokat, 
stb.) – hiteles (24/1986. (VI.26.) MT rendelet) magyar nyelvű fordításával, vagy ajánlattevő általi 
felelős fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.  
 
7. Kiegészítő tájékoztatás: 
1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I/4., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
Telefon: +36-1/209-2296 
Fax: +36-1/209-0063 
E-mail: iroda@sandorlegal.hu 
 
8. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki tartalmat az ajánlatkérési Dokumentáció 
tartalmazza. 
 
9. A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: 
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi 
fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a 
tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a 
nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az 
a fölötti rendelkezési joga Ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően az eredményes műszaki 
átadás-átvétel lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az előírt 
tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől 
való visszalépésnek minősül. 
 
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával 
kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási 
biztosítékot a végszámla benyújtásának időpontjában kell a nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre 
bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az Ajánlatkérőnek a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának időpontjától (teljesítési véghatáridő) a Szerződés szerinti jótállási időszak (……. 
hónap) lejárta + 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú jótállási biztosíték rendelkezésre 
bocsátása a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. A jótállási biztosíték mértéke 
megegyezik a teljesítési biztosíték mértékével, azzal, hogy azt a jótállási idő első 12 hónapját 
követően a Szerződésben megjelölt a jótállási időszaknak megfelelően évente egyenlő mértékben 
a nyertes Ajánlattevő jogosult csökkenteni. 
 
A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. Ennek 
alapján biztosíték a nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki 
munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés esetén OTP Bank Nyrt 
banknál vezetett 11784009-15731096 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel 
kell tüntetni: „Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása”. A 
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biztosítékok kedvezményezettje Fót Város Önkormányzata. A teljesítés befizetés esetén 
visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának 
benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható. 
 
Ajánlattevő köteles ajánlata részeként benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 
 
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a nettó 
szerződéses ellenérték ……%-a/nap mértékű késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen 
módon kiszabható kötbér maximuma a nettó szerződéses ellenérték 10%-át nem haladhatja meg.  
 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból a munkaterület 
átvételénél, a kivitelezés megkezdésénél, vagy a létesítmény átadásánál késedelembe esik, a Felek 
kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a nettó 
vállalkozási díj összegének ….%- a azaz ………forint/nap. Amennyiben Vállalkozó a 
munkaterület átvételével, vagy a kivitelezés megkezdésével, illetve a létesítmény átadásával 30 
napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a jelen vállalkozási szerződéstől minden 
külön indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni és meghiúsulási kötbér igényt 
érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, valamint megtartani a teljesítési biztosítékot 
 
 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén az Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 5 
%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre jogosult. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható 
okból meghiúsul, abban az esetben a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 
meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. 
 
Teljes körű jótállás: a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően, időtartama min. 36, 
max. 60 hónap. 
 
10. Az Ajánlat részét képezi a Dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul 
beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 
 
11. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon 9.00 és 
15.00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-tól az ajánlattételi határidő 
lejáratának időpontjáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az 
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
 
12. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint, amennyiben az ajánlattevő tekintetében 
változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kel a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
13. Nyertes Ajánlattevő – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a kivitelezés teljes időtartamára 
összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési biztosítást kötni vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 5.000.000 forint/káresemény és minimum 
10.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A nyertes Ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény 
eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés 
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időpontjára köteles Ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 
 
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság 
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé. 
 
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket 
terheli. 
 
16. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 
 
17. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnökiszolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. 
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
21) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 
2016.04. …. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

(tervezet) 
 

 

amely létrejött egyrészről a 
 
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; adószám: 15731096-2-13; 
bankszámlaszám: 12001008-00169249-00100002; képviselő: Bartos Sándor polgármester), 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről 
………………………………………….. (rövidített elnevezése: …………….., székhelye: 
………………………………….; képviseli: ………………… ...titulus..., képviselő 
elérhetősége/ címe: ……………cégjegyzékszáma: ………………….; adószáma: 
………………..; bankszámláját vezető hitelintézet neve: ……………… Bank és 
bankszámlaszáma: ……………………………, nyilvántartási száma: …………) mint 
fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Fővállalkozó) 
 
(a Megrendelő és a Fővállalkozó a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek),között 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

ELŐZMÉNY 
 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Fővállalkozó a Megrendelő által indított „„Fót, Attila u. 
déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók 
felújítása”kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” elnevezésű közbeszerzési 
eljárásnak a 2016. …………….-én kihirdetett nyertese. 

2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő közbeszerzési eljárását 
megindító felhívása és dokumentáció (1. sz. melléklet), az arra a Fővállalkozó által adott 
ajánlat (2. sz. melléklet), e dokumentumokban foglaltak kötik a Szerződő Feleket és ezek 
a dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok 
tényleges csatolása a szerződéshez nem történik meg. 

3. A jelen Szerződés a fentiek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján jött létre. Jelen szerződés 
Megrendelő képviselője általi aláírására a felhatalmazást Fót Város Önkormányzat 
.../2016. () KT határozatával adta meg.  

 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
4. Fővállalkozó a jelen szerződés szerint elvállalja a Fót belterületén lévő, „Fót, Attila u. 

déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók 
felújítása”kivitelezését a TURA-TERVKft (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) által 2015. 
évben készített dokumentáció alapján. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és 
dokumentáció, valamint az általa a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat szerinti 
tartalommal, mely egyben jelenti a jogerős építésügyi hatósági engedélyhez tartozó 
jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció, valamint ennek alapján készített megfelelő 
műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerinti szakszerű és 
rendeltetésszerű használatra alkalmas kivitelezését. A fővállalkozó kijelenti, hogy 



Melléklet a 105/2016.(III.30.) KT-határozathoz 
 

9 
 

Megrendelőnek a közbeszerzési eljárás dokumentációjában szereplő műszaki tartalmú 
elvárásait ismeri. A kivitelezési szerződés megkötését követően a fővállalkozó viseli 
annak a jogkövetkezményeit, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
amelyet a fővállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett 
volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. Fővállalkozó kijelenti, hogy a 
rendelkezésére bocsátott építési műszaki tervdokumentációt és engedélyező határozatot, 
valamint kiviteli tervdokumentációt és azok valamennyi mellékletét teljes egészében 
áttanulmányozta és kijelenti, hogy azok alapján a kivitelezés megvalósítható, annak 
megkezdéséhez, elvégzéséhez semmilyen további dokumentumra, engedélyre, 
állásfoglalásra, jóváhagyásra nincs szükség. Fővállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet 
megtekintette és az alapján kijelenti, hogy a munkaterület átvételének és azon a 
kivitelezés határidőben történő megkezdésének akadálya nincs.  

 
 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 

5. Szerződő Felek hiba-, hiány- és kötbérmentes teljesítési határidőként legkésőbb a 

szerződéskötéstől számított ……... napját jelölik meg. Megrendelő a munkaterületet a 
jelen szerződés aláírását követő napon adja át a Vállalkozó részére. A Vállalkozó kijelenti, 
hogy a munkaterület a munkavégzésre alkalmas, Vállalkozó annak átvételére a jelen 
szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. A Felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő a munkaterületet azzal a korlátozással adja a Vállalkozó birtokába, hogy a 
kivitelezés során biztosítani kell az építéssel érintett útszakaszok lakosai számára az 
ingatlanjaik folyamatos, legalább gyalogos megközelítését, valamint az engedélyekben 
előírt forgalombiztonsághoz, forgalomtechnikához előírt feltételeket. A bejelentési 
kötelezettség a Vállalkozót az engedélyekben meghatározottak szerint terheli.  A 
Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót (E-napló) a jogszabályoknak megfelelően 
vezetni.  

6. A Fővállalkozó jogosult a jelen Szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is 
teljesíteni, azonban erről 3 (három) munkanappal korábban köteles a Megrendelőt 
értesíteni. 

 
VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 
7. Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák átalányáras egyösszegű díját …. + 

ÁFA (azaz ….. forint + ÁFA) összegben határozzák meg. Szerződő Felek megállapodnak 
abban, hogy a számlázásnál az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
142. §-a szerint járnakel.A jelen szerződés szerinti vállalkozói díj fix átalányáras 
vállalkozói díj, mely magában foglalja a beruházás elvégzéséhez szükséges valamennyi 
költséget, díjat. Fővállalkozó erre tekintettel a vállalkozói díjon felül egyéb díjat, költséget 
semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni. Fővállalkozó 
a vállalkozói díjon felül csak a pótmunka ellenértékére tarthat igényt. 

8. A vállalkozó díj magába foglalja a közvetlen költségeket, az anyagköltségeket és a 
közvetlen gépköltségeket, a fuvarozási és rakodási költségekkel együtt, az építési területen 
tárolt gépek-eszközök és anyagok, valamint az elvégzett munkák megóvási költségeit,a 
felvonulás és levonulás költségeit, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 
az országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban előírt mintavételi 
vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, az ajánlatadás és az átadás közötti 
árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket, valamint a közvetlen költségek 
között nem szereplő általános költségeket. 
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9. A Szerződő Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsána pótmunka 
vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a Megrendelő részéről biztosított műszaki 
ellenőr, írásba foglalt, indokolással ellátott szakvéleménye, valamint a képviselő-testület 
erre vonatkozóan meghozott döntése alapján a Megrendelő elfogad pótmunkát, amelynek 
elszámolási módját a Felek önálló szerződésben rögzítenek. Pótmunkaként csak olyan 
munka számolható el ebben az esetben is, amelyek sem a tervek, sem a dokumentáció, 
sem a megtekintés kellő körültekintéssel történő áttanulmányozása, megismerése esetén 
sem lehetett ismert a Fővállalkozó előtt. 

10. Megrendelő a Fővállalkozó által szabályszerűen kiállított és a jelen szerződésben 
meghatározott valamennyi melléklettel felszerelt –beleértve a használatbavételhez 
szükséges valamennyi dokumentumot is -számlát átutalással egyenlíti ki aFővállalkozó….. 
banknál vezetett ………. számú számlájára történő teljesítéssel. A vállalkozói díjba 
beszámításra kerül az esetlegesen felmerült kötbérigény, valamint a vállalkozói díjból 
visszatartásra kerül a jótállási garancia összege.  

 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
11. A Fővállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak 

szerint: 

1. részszámla: 30 %-os készültségi foknál a részszámla értéke a nettó vállalkozási díj 30 
%-a; 

2. részszámla: 60%-os készültségi fognál a részszámla értéke a nettó vállalkozási díj 30 
%-a; 

Végszámla: az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. 
A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, 30 napon belül történik.  

Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújthat be számlát. 
A végszámlára Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követően válik jogosulttá. A Megrendelő csak a teljesítési igazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítések ellenszolgáltatását fizeti meg. 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kifizetés vonatkozásában a Kbt. 135. § (3) bekezdésében 
foglaltak az irányadóak. 

13. Az építési beruházás ellenértékének kifizetése az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. alcímében 
meghatározott módon és határidőben történik. 

14. Megrendelő a kifizetéseknél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. § szerint jár el. Ennek értelmében a jelen szerződés, valamint a Fővállalkozó és az 
alvállalkozók közötti szerződés(ek) alapján történő, a havonta nettó módon számított 
200.000 forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő a Fővállalkozónak, illetve a 
Fővállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség 
nélkül - abban az esetben fizethet, ha 
a) aFővállalkozó/alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolást, vagy 

b) a Fővállalkozó/alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban. 
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15. Fővállalkozó az Art. 36/A. § (2) bekezdése alapján köteles az alvállalkozóját 
(alvállalkozóit) írásban tájékoztatni arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a 
kifizetés e § hatálya alá esik. 

16. Az Art. 36/A. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson 
feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett. 

17. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete 
rendelkezésre áll. 

 
KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK 

 
18. A Fővállalkozó a benyújtott ajánlata alapján a munka elvégzéséhez jogosult 

alvállalkozókat igénybe venni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el. A kivitelezésen alkalmazott alvállalkozók megnevezését, feladatkörét és 
a foglalkoztatott alvállalkozói létszámot, valamint azt, hogy az adott feladatból az 
alvállalkozó hány %-ban vesz részt, a Fővállalkozó köteles folyamatosan az e-építési 
naplóban rögzíteni. Megrendelő az alvállalkozók további alvállalkozókkal (teljesítési 
segédekkel) történő jogviszonyának létesítéséhez nem járul hozzá. Fővállalkozó csak és 
kizárólag az ajánlatában meghatározott alvállalkozók igénybevételére jogosult, más 
alvállalkozót a jelen szerződés teljesítésébe a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása 
(szerződés módosítása) nélkül nem jogosult igénybe venni. Megrendelő műszaki ellenőre 
jogosult a munkavégzést minden olyan alvállalkozó esetében megtiltani, akik az 
ajánlatban nem kerültek megnevezésre. 

19. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő alvállalkozó vesz-e részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a 
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket 

20. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítéshez a Fővállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt 138. §-ában 
meghatározott rendelkezések alapján jogosult. 
 

21. Az építés helyszínén a Felek közötti kapcsolattartás a Felek képviselői útján történik. 

22. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építkezés megkezdésének időpontjától 
kezdődően, teljes időtartamára műszaki ellenőrt biztosít.  

23. A Megrendelő képviselője: Bartos Sándor polgármester 

24. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:Kurucz László,tel.:70 327-2979, email: 
kurucz.laszlo@fot.hu 

25. Fővállalkozó képviselője és kapcsolattartója:……, tel.:, email: 
……………….Fővállalkozó építésvezetője: ………………………. 

26. A Felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatban minden olyan 
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen Szerződés módosítását. 

27. A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek 
eljárni. Mindkét Felet a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően 
tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli. Mindkét Fél köteles a károk 
megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle 
elvárható intézkedést megtenni. 
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28. A munkaterület - átadásától kezdve - őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munka- és 
balesetvédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Fővállalkozó kötelessége és 
felelőssége. A munkaterület átadásával a kárveszélyviselés a Fővállalkozóra átszáll. 

Amennyiben a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is 
szükségessé válik, a Fővállalkozó köteles a közterület foglalási engedélyt beszerezni, és a 
közterület foglalási díjat a vállalási árból viselni. . 

29. Fővállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően e- építési naplót vezetni, amelyet a 
Megrendelő műszaki ellenőre legalább hetente egyszer ellenőriz és ellenjegyez. A 
Szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az e- építési naplóba való bejegyzéssel 
történnek. 

30. Megrendelő személyesen, vagy műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres 
ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit az e-építési 
naplóba jegyezheti be. A műszaki ellenőr munkáját a Fővállalkozó köteles elősegíteni, így 
például, előre köteles legalább három munkanappal értesíteni az utólag kibontás nélkül 
már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról. Megrendelő köteles az 
eltakarásra kerülő szerkezeteket legkésőbb három munkanapon belül ellenőrizni és annak 
eredményét az építési naplóban rögzíteni.  A Fővállalkozó nem mentesül a 
szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Fővállalkozó 
tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.  

31. Megrendelő a Fővállalkozó részére csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége 
kérdésében, a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés 
megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül 
szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást. Az utasítás nem terjedhet ki a 
munka megszervezésére és nem teheti terhesebbé a Fővállalkozó teljesítését. Az utasítás 
csak az e- építési naplóba bejegyzetten, vagy a napló mellé, a helyszínen átadott hivatalos 
melléklettel érvényes, amelyet Felek kölcsönösen aláírnak. A munkavégzés feltételeit a 
Fővállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, 
szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.  

32. A jelen szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat, termékeket, berendezéseket a 
Fővállalkozó szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában – időben történt megrendelése 
ellenére – nem szerezhetők be, a Fővállalkozó köteles arról a Megrendelőt – az e- építési 
napló útján – haladéktalanul értesíteni. A Fővállalkozó jogosult azonos használati értékű 
és azonos árú más anyagok (termékek, berendezések) beszerzésére is, alacsonyabb 
használati értékűeket vagy magasabb árúakat azonban csak Megrendelő kifejezett, 
előzetes hozzájárulásával használhat fel. 

33. A Megrendelő a Fővállalkozó munkavégzéséhez szükséges mennyiségű villamos energiát 
és vízvételi lehetőséget az építési területen belül biztosítja. A kivitelezés ideje alatt 
igénybevett valamennyi közmű szolgáltatás díját Megrendelő fizeti. 

34. A Fővállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munka elvégzésére vonatkozó minden 
hatályos jogszabályt és szabványt betartani. A Fővállalkozó a szerződésben szereplő 
munkát a vonatkozó szabványi és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. 
osztályú minőségben köteles teljesíteni. 

35. A Fővállalkozó köteles a jogszabályokban, szabványokban, egyéb előírásokban és a 
szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására, és ezek 
eredményeit tartalmazó iratok haladéktalan Megrendelő (megbízottja) részére történő 
átadására. 
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36. A Fővállalkozó köteles a saját, illetve alvállalkozói tevékenységéből származó 
mindennemű hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről saját költségén 
üzemeltetési engedéllyel rendelkező hulladék lerakóhelyre elszállítani. A hulladék 
lerakóhely igazolását Fővállalkozó köteles megőrizni és egy másolati példányban a 
megrendelő részére átadni. fővállalkozó köteles a munkaterületet és az oda vezető utakat 
az általa okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az általa okozott károkat és 
meghibásodásokat helyreállítani, kijavítani vagy a jogosultnak megtéríteni. Fővállalkozó 
kötelezettsége az építési munkaterületen keletkezett hulladékok mennyiségének és 
fajtájának folyamatos vezetése az e-építési naplóban. Amennyiben bármely 3. személynek 
a kivitelezés körében okozott kárigényt a 3. személy a Megrendelőnél jelenti be, illetve 
vele szemben kívánja érvényesíteni, Fővállalkozó köteles ezen igényeket haladéktalanul 
megtéríteni a jogosult 3. személy részére olyan időben, hogy a 3. személy a 
Megrendelővel szembeni igényérvényesítéstől eltekintsen, ellene semmilyen eljárást ne 
indítson. Fővállalkozó köteles haladéktalanul mentesíteni a Megrendelőt minden 3. 
személy által jelzett bármely igény alól.  

37. Fővállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési 
tevékenység folytatásához megfelelő jogosultsággal rendelkezik és a kivitelezési 
tevékenység folytatásában közvetlenül részt vesz.  

38. Fővállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelős 
műszaki vezetővel, valamint elegendő számú, megfelelő szakképesítésű szakmunkással 
rendelkezik.  

 
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
39. A Vállalkozó az elkészült munkát az 5. pontban meghatározott időpontban átadás-átvételi 

eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvétel eljárás során Fővállalkozó 
köteles átadni a Megrendelő részére minden, a hatályos jogszabályokban előírt 
dokumentumot másolatban egységes szerkezetbe rendezve tartalomjegyzékkel, így 
különösen a beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi igazolásait 
(gépkönyveket, garancia-leveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat) és a kivitelezői 
nyilatkozatokat. Fővállalkozó köteles az elkészült munkáta teljesítési határidő lejárta előtt 
legalább három munkanappal készre jelenteni és a készre jelentésben meghatározni az 
átadás-átvétel időpontját. Fővállalkozó mindaddig nem jogosult a számlát kiállítani, amíg 
a dokumentáció hiánytalanul másolatban a Megrendelő részére nem került átadásra. A 
dokumentáció másolat hiánytalan átvételének igazolása az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan része.  

40. Fővállalkozó - a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében - köteles 
Megrendelő részére az átadási dokumentáció megismerhetőségét biztosítani az átadás-
átvétel előtt. Az átadási dokumentáció eredeti példányának a Megrendelő részére történő 
átadására a végszámla ellenértékének megfizetésével egyidejűleg köteles. Az átadási 
dokumentációt tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve kell 
Megrendelő részére szolgáltatni.  

41. Az átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó e-naplóban jelzett kezdeményezésére 
a Megrendelő hívja össze, annak időpontját a fővállalkozó határozza meg.  

42. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét Fél részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek 
fel, amelyben rögzítik a munka átvételét, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi 
hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A 
megállapított hibákat, hiányokat a Fővállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített reális 
határidőn belül ki kell javítania. 
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43. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű 
használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. A hibák 
kijavításához (hiányok pótlásához) igényelt szükséges összeget a Megrendelő és a 
Vállalkozó közösen felvett jegyzőkönyvben, közösen állapítja meg.  

44. Amennyiben a Megrendelő az átvételt - a rendeltetésszerű használatot akadályozó 
nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt - jogszerűen megtagadta, akkor a Felek 
közösen, a jegyzőkönyvben rögzítve az átadás-átvételre olyan újabb határidőt tűznek ki, 
amely elegendő a hibák (hiányok) kijavítására, pótlására. Ha ez a póthatáridő a felvett 
jegyzőkönyv valamennyi tételére vonatkozóan eredménytelenül telik el, akkor 
Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből fakadó jogait. 

45. A Fővállalkozó köteles a szabályszerű használatbavételhez és működtetéshez szükséges 
valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot beszerezni és azt az átadás-átvételi eljárás 
keretében legalább másolatban a Megrendelő részére átadni. 

 
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 
46. Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információt: 
 

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 
 
Késedelmi kötbér:Abban az esetben, ha a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból 
a munkaterület átvételénél, a kivitelezés megkezdésénél, vagy a létesítmény átadásánál 
késedelembe esik, a Felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a késedelemmel érintett 
napokra vonatkozóan a nettó vállalkozási díj összegének ……%-a azaz ... Forint/nap, 
maximuma a nettó vállalkozói díj 10 %-a..Amennyiben Vállalkozó a munkaterület 
átvételével, vagy a kivitelezés megkezdésével, illetve a létesítmény átadásával 30 napot 
meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a jelen vállalkozási szerződéstől 
minden külön indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni és meghiúsulási kötbér 
igényt érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, valamint megtartani a teljesítési biztosítékot 
 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a nettó szerződéses 
ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre jogosult. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható 
okból meghiúsul, abban az esetben a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 
meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. 
 
Vállalkozó által vállalt jótállási időszak az átadás-átvétel napjától számított ….hónap. 
Felek egyezően rögzítik, hogy a sikeres, hiba és hiánymentes átadástól számított egy éven 
belül utófelülvizsgálatot tartanak, melyet a Megrendelő kezdeményez és mely eljárás 
keretében rögzítik az eltelt idő alatt esetlegesen keletkezett problémákat, hibákat és 
hiányosságokat, melyek javítását, pótlását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni 
és a munka elvégzéséhez szükséges legrövidebb időn belül befejezni. Az 
utófelülvizsgálatról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A hibák kijavítását és a hiányok 
pótlását a Vállalkozó köteles készre jelenteni. Megrendelő a beruházást a készre-jelentéstől 
számított három munkanapon belül ellenőrzi. A kijavított, kicserélt munkarészek, 
alkatrészek, berendezések vonatkozásában a jótállási időszak újra kezdődik.  
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Teljesítési biztosíték:Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó 
szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell 
rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelő 
attól az időponttól kezdődően a sikeres (az eredményes műszaki) átadás-átvétel lezárásnak 
(teljesítési véghatáridő) időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú 
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől 
való visszalépésnek minősül. 
 
Jótállási biztosíték:Megrendelő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítékot a 
végszámla benyújtásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az 
a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek a jótállási kötelezettség kezdetének 
időpontjától (az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától) számított, a 
szerződésben megjelölt, ajánlat szerinti hónap jótállási időszak lejárta + 60 napig 
biztosított legyen. Benyújtása egyben a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. A 
jótállási biztosíték mértéke megegyezik a teljesítési biztosíték mértékével. Amennyiben 
Vállalkozó nem nyújt külön jótállási biztosítékot, a jóteljesítési biztosíték a sikeres, hiba- 
és hiánymentes átadástól kezdődően a jótállási időszak teljes időtartama + 60 napos 
időtartamban a jótállási biztosítéknak minősül és azzal a jótállási időszak lezárta + 60 
napos időtartam után számolnak el a felek. 
 
Egyebekben szerződés biztosítékaira a Kbt. 134 §-ában foglaltak az irányadóak. A 
biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. Ennek 
alapján biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 
5 banki munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli, 
visszavonhatatlan és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot 
befizetés esetén OTP Bank Nyrt banknál vezetett 11784009-15731096 számú számlájára 
kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása – Teljesítési biztosíték”. A 
biztosítékok kedvezményezettje Fót Város Önkormányzata. A teljesítés befizetés esetén 
visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles 
másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti 
példányával igazolható. 

47. A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség 
megszegésével bizonyítottan okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel 
tartozik. 

 
48. A Vállalkozó köteles teljes körű felelősségbiztosítást kötni a szerződés tárgyára 

vonatkozóan és a kötvényt a szerződéskötés időpontjában, másolatban a Megrendelő 
részére bemutatni (4. sz. melléklet). Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást a kivitelezés 
teljes időtartama alatt érvényben tartani. Megrendelő kérésére Vállalkozó köteles 
haladéktalanul igazolni, hogy felelősségbiztosítása fennáll, az ahhoz kapcsolódó 
díjfizetési kötelezettségét határidőben és hiánytalanul teljesíti. 
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VIS MAIOR 
 

49. Szerződő Felek mentesülnek a késedelem következményeinek viselése alól arra az időre, 
amelyre bizonyítani tudják, hogy kötelezettségüknek vis maior következtében nem tudtak 
határidőre eleget tenni. Nem minősül vis maiornak, ha a Vállalkozó valamely gépet, 
berendezést nem tudja időben a beruházáshoz biztosítani, akkor sem, ha ennek oka 
valahol máshol felmerült vis maior esemény.  

50. Jelen szerződésben rögzített határidő vis maior esetén annak időtartamával, legfeljebb 
azonban 45 nappal meghosszabbodik. Vis maior esetén a kötelezettségeinek teljesítésében 
akadályozott Fél köteles a szerződő Felet a vis maior bekövetkeztéről, várható 
időtartamáról, valamint várható megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a 
vis maiorra okot adó helyzet 45 nap alatt nem szűnik meg, Felek megállapodnak a 
szerződés megszűntetésében, vagy a határidők meghosszabbításában.  

 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
51. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha 
a) a Fővállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
b) a Fővállalkozó 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) pontkb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

52. A Fővállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 61. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a Fővállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

53. Fővállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ 
(3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

54. Jelen szerződés csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-aszerint, 
és csak írásban módosítható. 

55. A szerződésé módosítását megalapozó körülménynek tekinthető különösen, ha a 
szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a 
kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján 
feltételezhető, hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a 
Fővállalkozó kivitelező feladata. 

56. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 
évi V. törvény és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet valamint 275/2013. 
(VII. 16.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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57. Jelen szerződés az  elválaszthatatlan részeként megjelölt1.- 4. számú mellékletekkel 
együtt érvényes, akkor is ha azok, vagy azok bármelyikének tényleges csatolása a jelen 
szerződéshez nem történik meg. 

58. ….., mint az …..képviseletében eljárt személy kijelenti és szavatol azért, hogy az általa 
képviselt társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező személy, 
jelen szerződés aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok 
megtételére, továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát 
érintetné. Fővállalkozó képviselője kijelent és szavatol azért, hogy az általa képviselt 
Fővállalkozó nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt és nincs 
fizetésképtelen helyzetben. Fővállalkozó képviselője kijelenti és szavatol azért, hogy a 
jelen szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkezik, a 
szerződés megkötésére, aláírására önálló jogosultsággal rendelkezik. Fővállalkozó 
képviselője kijelenti és szavatol azért, hogy az általa képviselt társaság nem áll adószám 
felfüggesztési, illetve adószám megszűntetési eljárás alatt, illetve adószámát nem törölték.  

 

A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 
(négy) a Megrendelő, 2 (kettő) a Fővállalkozó példánya. 
A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.  
 
Fót, 2016. …… 

 
 

 ………………………….. ……………………………… 
 Fót Város Önkormányzat ……...... 
 Megrendelő képviseletében Fővállalkozó képviseletében  
 Bartos Sándor polgármester …….. 
 
 
Ellenjegyzem:  
 
 
Dr. Finta Béla 
jegyző 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 
2. számú melléklet: Fővállalkozó ajánlata, 
3. számú melléklet: Teljesítési biztosítékot igazoló okirat, 
4. számú melléklet: Fővállalkozó által kötött felelősségbiztosítást igazoló okirat. 

 
 
 
 


