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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérő nevében eljáró személynek a közbeszerzési dokumentumok és azok részét
képező jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető
legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen
cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen dokumentáció a 2016. 11. 14-én közzétett Összefoglaló tájékoztatás alapján
érdeklődését kifejező gazdasági szereplőknek megküldött ajánlati felhívással indult, a Kbt.
113. § (1)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának alapján
készült a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben.
A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására
vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás
rendelkezései az irányadóak.
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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési
eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződés szerinti megrendelővel.
Az ajánlatkérő és a fentiekben meghatározott „megrendelő” fogalmakat, mint
egyezőket alkalmazzuk.
1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban
ajánlatot nyújt be
1.3. Dokumentáció: a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen általános és
speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattevő az ajánlati felhívás
előírásait betartva megkapott.

2.

Az Ajánlatkérő:
Debreceni vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Kapcsolattartó neve: Magyar László
Telefonszám: +36 52/513-570;
Telefaxszám: +36 52/523-672;
E-mail cím: magyarl@debreceni-vizmu.hu

3.

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:
Tárgy: Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új
főnyomó vezeték építése.
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás.
Mennyiség:
A beruházó a Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítését, új
főnyomó vezeték építését kívánja elvégeztetni.
Ennek keretében megépítésre kerül:
1 db átemelő vasbeton műtárgy CSOMIÉP WUM 2,8x2,8 vagy azzal egyenértékű
típusú aknaelemekből, 2 db FLYGT CP 3300 HT 463 vagy azzal egyenértékű
típusú szennyvízszivattyúval, szerelvényaknával.
- 3171 m hosszúságú szennyvíz nyomóvezeték, Ø 225 KM-PVC csőből
- 5 db ürítő akna műtárgy
- 5 db légtelenítő műtárgy
- 1 db vízkormányzó műtárgy
Feladat: az átemelő akna megépítése a gépészettel és elektromos munkákkal, a
gravitációs összekötő csatorna, valamint a T1 jelű szerelvényakna megépítése és
az átemelő akna és a T1 jelű szerelvényakna közötti csővezetékkel együtt.
A szennyvíz nyomóvezeték megépítése az ebesi nyomóvezetékhez történő
csatlakozással az aknákkal együtt.
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Nem része az ajánlattételnek az E.On felé történő ügyintézés, a fizetendő
hálózatcsatlakozási díj és a mérőhely kialakítás költségei, melyeket ajánlatkérő vállal,
és visel!
A pontos mennyiségeket és a részletes munkanemeket a közbeszerzési dokumentumok
részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
A kivitelezési munkálatokat az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
figyelembevételével kell elkészíteni.
A részletes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Nómenklatúra: Fő tárgy: 45232411-6 További tárgyak: 45232423-3; 45233142-6;
45221230-3
4.

Ajánlattevő feladata:
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező feladatokat az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás
szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve
egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett ellátni.
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott
valamennyi feladatra, azokra is amelyeket esetlegesen a szerződés nem tartalmaz.

5.

A teljesítés ideje és helye:
Teljesítés ideje: A szerződés teljesítésének határideje: legkésőbb 2017.04.30-tól számított
31. nap. A legkedvezőbb időpontja: 2017. 04. 30., a nyertes ajánlattevő ajánlatában
foglaltaktól függően. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítés helye:
Debrecen, Határ úti Ipari Park, Varjútövis utca és Határ út.

6.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a részajánlat tétel lehetőségét kizárja.
Ajánlattevő csak és kizárólag az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban
meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározásoknak megfelelő tartalmú ajánlatot
terjeszthet elő.

7.

Az ajánlat költségei
7.1.

7.2.

8.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a
közbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozó jogszabályokban kifejezetten
megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben,
sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése
szerint kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
8.1.

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely
ajánlat a Kbt. előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után a
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8.2.
8.3.

8.4.

9.

Kbt. 71. §-ában foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formában – sem
formailag, sem tartalmilag – nem módosítható.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § -a szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége
ajánlata, vagy a közbeszerzés dokumentumai bármely – akárcsak rész –
kérdésének megváltoztatására sem.
Az ajánlattevő a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározottakkal
kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően kiegészítő információkért
fordulhat az ajánlatkérő nevében eljáróhoz, aki a kért információt – amennyiben
a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállnak – legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta előtt a Kbt. szerinti határidőben írásban megadja. A tájékoztatás
tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja.

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:
Az ajánlat benyújtásának határideje:
Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a megjelölt
határidőre a megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint
Az ajánlat benyújtásának formája:
Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 1 papír alapú
példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült
1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátumú), elektronikus példányban, CD
vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az ajánlati felhívásban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A
csomagolásra rá kell írni: „Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető
kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése”, valamint „Nem bontható fel az
ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. Az ajánlat papír alapú és
elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatba
foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején ajánlattevők tüntessék
fel a következő adatokat: ajánlattevő neve, az eljárás tárgya, az adathordozó tartalma
(pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum.

10. Ajánlatok bontása
10.1. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor – a Kbt. 68. § (3)-(4)
bekezdésében foglaltak szerint - kerül sor.
10.2. Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a
jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.
10.3. Az ajánlat bontásának helye, ideje:
Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.
11. Ajánlati kötöttség
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Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati
kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.
12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az
ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos
nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelően.
13. Az ajánlatok értékelése
A legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az alábbiaknak
megfelelően:
Részszempont
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
2. Teljesítési határidő (a legkedvezőbb teljesítési
határidő 2017.04.30., a legkedvezőtlenebb az attól
számított 31. nap.)
3. Késedelmi kötbér napi mértéke (nettó vállalkozói
díj min. 0,8%-a, legkedvezőbb szintje 1,0%)
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (nettó vállalkozói díj
min. 15%-a, legkedvezőbb szintje 20%)
5. Jólteljesítési biztosíték mértéke (nettó vállalkozói
díj min. 3,5%-a, legkedvezőbb szintje 5,0%)

Adható
Súlyszá
pontszám alsó
m
és felső határa
1 – 10
5
1 – 10

2

1 – 10

1

1 – 10

1

1 – 10

1

Az adható részpontszámok alsó határa: 1, a felső határa: 10 pont.
Az ajánlatkérő az Ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó
ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési
Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja
szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P=[(A legjobb / A vizsgált) x ( P max-P min) ]+ P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Teljesítési határidő részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb) kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti
fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P= [(A legjobb / A vizsgált) x ( P max-P min)] + P min
ahol:
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleméhez az alábbiak szerint rendelt érték.
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleméhez az alábbiak szerint rendelt érték
A Teljesítési határidő részszempont esetében ajánlattevőnek maximum a 2017.04.30-i
teljesítési határidőtől számított 31. napot lehet megajánlania, az ettől későbbi időpontra
vonatkozó vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja. A 2017.04.30-i teljesítési határidőnél és ennél korábbi
időpontra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot
adja (Kbt. 77. § (1) bekezdés). A fenti számítási módszert Ajánlatkérő úgy alkalmazza,
hogy a 2017.04.30-i teljesítési határidőhöz „1” értéket rendel hozzá, az ezen időponthoz
képest megajánlott 1. naphoz „2”-t, 2. naphoz „3”-at és így tovább, és a fenti képletbe az
„A” betűjellel jelölt változók helyére ezen értékek közül a megfelelők írandóak be.
A Késedelmi kötbér napi mértéke bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat
(legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1. alapján.
P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Késedelmi kötbér napi mértéke részszempont esetében ajánlattevőnek késedelmi
kötbérként minimum a nettó vállalkozói díj 0,8%-át kell megajánlania, az ettől
alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja. Az 1,0% vagy ezt meghaladó késedelmi kötbért
ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot adja (Kbt.
77.§ (1) bekezdés).
A Meghiúsulási kötbér mértéke bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat
(legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1. alapján.
P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Meghiúsulási kötbér mértéke részszempont esetében ajánlattevőnek meghiúsulási
kötbérként minimum a nettó vállalkozói díj 15%-át kell megajánlania, az ettől
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alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja. A 20% vagy ezt meghaladó meghiúsulási kötbért
ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot adja (Kbt.
77.§ (1) bekezdés).
A Jólteljesítési biztosíték mértéke bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat
(legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról szóló útmutatója, KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1. alapján.
P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Jólteljesítési biztosíték mértéke részszempont esetében ajánlattevőnek jólteljesítési
biztosítékként minimum a nettó vállalkozói díj 3,5%-át kell megajánlania, az ettől
alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja. Az 5,0% vagy ezt meghaladó jólteljesítési biztosíték
mértéket ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot
adja (Kbt. 77.§ (1) bekezdés).
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
14. Szerződéskötés
Az eljárás nyertese(i) a részenként legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot adó
ajánlattevő.
A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz
napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
15. A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven
kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar
nyelven történik.
Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és
okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajánlatkérő elfogadja a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
16. A dokumentáció
feltételek

fejezeteiben

megfogalmazottak

érvényesülése,

szerződéses
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Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, a
közbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint, az
ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a közbeszerzés dokumentumai részét képező
szerződés elfogadásáról.
17. A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó előírások
Ajánlattevőnek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről
(elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság:
Honlap: ommf.gov.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
tel: 06-52-513-000
fax: 06-52-513-002
E-mail: foglalkoztatas@hbmkh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264,
Illetve:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy út 4.
Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.:115.
Tel.: :+36 / 52 / 420-015
Fax:+36 / 52 / 413-288
e-mail: titkarsag.bacs@ear.antsz.hu
Fax: +36-62/401-091
Adózás tekintetében:
NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.
Tel.: +3652-506-700
Fax: +3652-506-727
www.nav.gov.hu
Környezetvédelem tekintetében:
Vidékfejlesztési Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest
Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408
info@vm.gov.hu
www.vm.gov.hu
Akadálymentesítés tekintetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u.10-14
1884 Budapest, Pf. 1.
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Központi telefonszám: 06-1- 795-1200
info@emmi.gov.hu
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA
Általános megjegyzések
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a teljesítés alapfeltételeit,
követelményeit határozzák meg.
1. Ajánlati ár (költségvetés nettó HUF)
1.1. A jelen dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés beárazásával
számított nettó költség.
1.2. Ajánlatkérő rendelkezésre álló fedezete: nettó 210 millió Ft.
1.3. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció tartalmának ismerete
mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra
és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában
bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak
megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
1.4. Árképzés
A költségvetésben szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az
Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek
változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző
díjak és illetékek stb.
Az ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, és a szerződéskötés,
a kifizetések valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlattevő az ajánlati árra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét
képező árazatlan költségvetés tételeinek beárazásával határozza meg.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti munkavégzés létesítési engedély köteles
tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított
adózás hatálya alá tartozik.
2. Teljesítési határidő (dátum vagy nap)
Ajánlattevőnek az ajánlatban ezen értékelési szempontnál megajánlása szerinti
teljesítési határidőt kell feltűntetnie.
Az ajánlattevő által vállalható maximális teljesítési határidő a 2017.04.30.-i
teljesítési határidőtől számított 31. nap. Az ajánlatkérő a legrövidebb teljesítési
határidőnek a 2017.04.30.-i időpontot veszi figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A
2017.04.30.-i teljesítési határidőtől számított 31. napnál későbbi határidő esetén az
ajánlat érvénytelen, a 2017.04.30.-i időpontnál korábbi teljesítési határidőt
tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő a
2017.04.30.-i teljesítési határidőt veszi figyelembe.
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3. Késedelmi kötbér napi mértéke (%):
Az ajánlattevő által vállalható késedelmi kötbér minimális napi mértéke a nettó
vállalkozói díj 0,8%-a. Az ajánlatkérő a késedelmi kötbér legkedvezőbb értékeként
a nettó vállalkozói díj 1,0%-át veszi figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A 0,8%
alatti ajánlat érvénytelen, az 1,0% feletti ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás
során az ajánlatkérő 1,0%-ot vesz figyelembe.
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (%):
Az ajánlattevő által vállalható meghiúsulási kötbér minimális mértéke a nettó
vállalkozói díj 15%-a. Az ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér legkedvezőbb
értékeként a nettó vállalkozói díj 20%-át veszi figyelembe az ajánlatok
elbírálásánál. A 15% alatti ajánlat érvénytelen, a 20% feletti ajánlat nem
érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkérő 20%-ot vesz figyelembe.
5. Jólteljesítési biztosíték mértéke (%):
Az ajánlattevő által vállalható jólteljesítési biztosíték minimális mértéke a nettó
vállalkozói díj 3,5%-a. Az ajánlatkérő a jólteljesítési biztosíték legkedvezőbb
értékeként a nettó vállalkozói díj 5%-át veszi figyelembe az ajánlatok elbírálásánál.
A 3,5% alatti ajánlat érvénytelen, az 5% feletti ajánlat nem érvénytelen, de a
pontozás során az ajánlatkérő 5%-ot vesz figyelembe.
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS
Ajánlatkérő által közzétett Kiviteli terv részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
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IV. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
Az ajánlat javasolt felépítése:
Felolvasólap
Kbt. 66. § (2) és (4) szerinti nyilatkozatok
Tartalomjegyzék
I. Rész: Részletes szakmai ajánlat (árazott költségvetés)
II. Rész: Igazolások, dokumentumok
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
szerződése (Amennyiben közös az ajánlattétel.)
Ajánlattevő(k) nyilatkozatai és igazolásai a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő(k) nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági valamint a műszaki, ill.
szakmai alkalmasság tekintetében
Egyéb igazolások, dokumentumok
Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és mellékletei, valamint a Kbt. szerinti
kötelező nyilatkozatok, dokumentumok
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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V. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Sorszám

Megnevezés
AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK

1
2

3
4
5

6

7

8
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10
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Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában
foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
Alkalmassági feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozat.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a t. ajánlattevők figyelmét, hogy műszaki, szakmai alkalmasság
igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet elfogadásáról.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az
ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően
elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt
egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési
jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja
alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a
fenti dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban Amennyiben
meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a
cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás-mintáját is.
A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt.
35. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult
képviselőt megjelölni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Amennyiben
ajánlattevő
vonatkozásában
nincs
folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást
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megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
Nyilatkozat jólteljesítési biztosítékról.
AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK

13

14

15

16

17

Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat a
321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi
számláján az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 12 hónapon belül;
attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott fogalmat érti.
Nyilatkozat a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és (3)
bekezdése alapján az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 3 lezárt üzleti
év teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (nyomott, vagy gravitációs
szennyvízcsatorna, vagy szennyvíz átemelő akna építése) nettó árbevételéről. (Attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az árbevétel adatok rendelkezésre állnak).
Saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző három
lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő
melléklet nélkül) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja,
valamint (2) és (3) bekezdése alapján, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja a közzétételét. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (nyomott, vagy
gravitációs szennyvízcsatorna, vagy szennyvíz átemelő akna építése) származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet
19. § (2) pontja szerinti. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 (öt) évben szerződésszerűen
teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (nyomott, vagy gravitációs szennyvízcsatorna
építése és/vagy szennyvíz átemelő akna építése) tárgyú referencia munkáinak
ismertetése, megjelölve 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, a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 23. §-a és 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan
korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével
kell igazolnia alkalmasságát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek
– a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség, képzettség
igazolására ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzot (eredeti vagy egyszerű másolati formában úgy, hogy abból az
alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza
az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését,
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akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll), a releváns képzettségeit, végzettségeit igazoló oklevelét
egyszerű másolatban, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely
pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig
gondoskodik ajánlattevő a szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, és
tudomásul veszi, hogy ennek elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő
visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és a második
legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (2)
bekezdés h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről,
berendezésekről, valamint műszaki felszereltségről azok leírásával, azok típusának,
megnevezésének, ismertetésével, valamint a rendelkezési jog megjelölésének
megadásával. Saját tulajdonú eszköz esetén nyilvántartási számot is tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozat, bérelt vagy lízingelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által aláírt
(elő)szerződés másolati példányának csatolása is szükséges.
A jelen felhívás III.1.2. a) pontjában előírt igazolás tekintetében Ajánlattevő, továbbá
amennyiben ezen alkalmassági minimumfeltétel kapcsán az ajánlattevő egyéb
szervezet kapacitására támaszkodik, úgy ezen szervezet köteles a Kbt. 69.§ szerinti
felszólításra – az igazolások benyújtásakor - külön nyilatkozni arra vonatkozóan,
hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az eljárást megindító felhívás
III. 1.2. a) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró
pénzügyi intézményi nyilatkozatot.
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Felolvasó lap
(minta)
Debreceni Vízmű Zrt.
„Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó
vezeték építése”
Ajánlattevő neve:

.............................................................................................

Ajánlattevő székhelye:

.............................................................................................

Ajánlattevő telefon száma:

.............................................................................................

Ajánlattevő telefax száma1:

.............................................................................................

Ajánlattevő e-mail címe:

.............................................................................................

Kapcsolattartásért felelős személy neve: .................................................................................
Ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró személy(ek) neve: ...................................................

1.
2.
3.
4.
5.

Bírálati szempontok
Ajánlati ár (nettó HUF)
Teljesítési határidő
Késedelmi kötbér napi mértéke (%)
Meghiúsulási kötbér mértéke (%)
Jólteljesítési biztosíték mértéke (%)

Megajánlott érték
Ft
év/hónap/nap
%
%
%

.............................................. , 2016. .........................

.......................................................
cégszerű aláírás

1

A fax útján történő kommunikáció az eljárásban preferált, ezért kérjük Ajánlattevőtől, hogy amennyiben mód
van rá, adjon meg fax számot.
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A KÖZBESZERZÉSI
MELLÉKLETEK:

DOKUMENTUMOK

KÖZÉ

TARTOZÓ

TOVÁBBI

1. Nyilatkozatminták
2. Szerződés tervezet
3. Kiviteli terv (melynek része az árazatlan költségvetés és a műszaki dokumentáció is)
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről
Név: Debreceni vízmű Zrt.
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Képviselője: Ányos József vezérigazgató
Elérhetősége: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Adószáma: 23458208 – 2 – 09.
mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
Név:
Székhely:
Képviseli:
Cím:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Számlázási cím:
Adószáma:
Statisztikai jelzőszáma:
Cégbíróság:
Cégjegyzék száma:
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek
között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban Vállalkozási szerződés) a Megrendelő által
„Debrecen, Határ úti Ipari park szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése.”
tárgyban a 2016. 11. 14-én közzétett Összefoglaló tájékoztatás alapján érdeklődését kifejező
gazdasági szereplőknek megküldött ajánlati felhívással indult, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
(a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, a DV Zrt. ……………… ig. határozata alapján,
az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó
között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelően.
Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az
esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő
alkalmazási sorrend érvényesül:
az Eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesített ajánlattételi felhívása, ajánlattételi
dokumentációja és mellékletei, a jelen Szerződés, végül Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata (a
továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerződés nem lehet ellentétes
ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az e pont szerinti
sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan
feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
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A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azonban
fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.
1) A szerződés tárgya:
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Debrecen, Határ úti Ipari park
szennyvízelvezető kapacitás bővítése, új főnyomó vezeték építése munkáit az Eljárás
közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint.
1.2. A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a 35900/5292-9/2016 Ált. sz. vízjogi létesítési
engedélyben leírtakat betartani, valamint a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és
berendezéseket beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál
és a megfelelőség igazolása során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. 41. §-ának (1) és (2) bekezdései, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., az építési termék építménybe történő
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) rendelet előírásait be kell tartani.
1.3. Megrendelőnek joga van elrendelni vizsgálatokat a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett,
amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ha ez a
vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a
vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget
megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét
megtagadhatja. A Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve
technológiai utasítások előírásait szigorúan betartani, valamint a szükséges próbaüzemeket és
minőség-ellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a vonatkozó
előírásoknak megfelelően dokumentálni.
1.4. Vállalkozó a kivitelezés szakaszaiban gondoskodik a működő szennyvízátemelő biztonságos
megközelíthetőségéről olyan módon, hogy annak működése ne lehetetlenüljön el, továbbá a
kivitelezést úgy végzi, hogy a folyamatos, rendeltetésszerű és biztonságos munkavégzés
feltételei a kivitelezés teljes egészében fennálljanak. A Vállalkozó köteles biztosítani a
Debreceni Vízmű Zrt., mint üzemeltető munkatársai számára a kivitelezés időtartama alatt a
biztonságos közlekedést, az átemelőhöz való hozzáférést.
2) A vállalkozási díj összege:
2.1. A Megrendelő a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként Vállalkozónak
vállalkozói díjat tartozik fizetni az alábbiak szerint:
A vállalkozási átalánydíj összege: nettó:
azaz ………………………………………………………. forint .

- Ft

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti munkavégzés létesítési engedély köteles tevékenység, ezért a
2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Megrendelő Vállalja, hogy a munkavégzés teljesítése és a Vállalkozó jótállási, szavatossági
kötelezettségvállalása esetén a szerződésben előírt időpontban és módon megfizeti a
Vállalkozónak a vállalkozási díjat.
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2.2. A vállalkozási díj teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő
valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A vállalkozási díj
tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét és a megvalósuláshoz
szükséges itt nem részletezett költségeket is; a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetendő minden díjat, járulékot beleértve a kivitelezés során a Vállalkozó által
felhasznált energia (víz, gáz, villany, stb), szakfelügyeletek bekerülési költségét, a közterület
foglalási díjat, és a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő
használati díjat is.
2.3. A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képező vállalkozói ajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj,
az valamennyi rendszer kiépítéséhez, beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget
tartalmazza.
2.4. A szerződésben meghatározott munkának a részben eltérő tartalommal való elvégzése
esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A vállalkozó az átalánydíjon felül a
pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.
A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban
felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
Az esetleges pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a
Megrendelő írásban megrendeli, összhangban a Kbt.-ben foglaltakkal.
A Megrendelő által megrendelt pótmunka esetén a mennyiségeket közösen kell megállapítani
és ellenőrizni, elszámolása a költségvetésben szereplő anyag és díj egységárakkal történik.
Amennyiben a költségvetés nem tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt, az
elszámolás a TERC Etalon programrendszer normagyűjteménye alapján történik. Azon
teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre.
3) Fizetési feltételek:
3.1. Megrendelő a kivitelezés ellenértékét saját forrásból fedezi.
Abban az esetben, ha Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti teljesítési határidő a
60 napot meghaladja, Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az általános forgalmi adó
nélkül számított teljes vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja Vállalkozó számára.
Az előleg megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.
A Vállalkozónak 2 db rész-számla és a végszámla benyújtására van lehetősége.
Az 1-es sz. rész- számla akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó az átemelő akna építészeti és
gépészeti munkáival és szennyvíz nyomóvezeték 1500 m hosszúságú szakaszának
megépítésével elkészült. A 2-es sz. rész-számla akkor nyújtható be, ha a műszaki átadásátvételi eljárás sikeresen megtörtént. A végszámla akkor nyújtható be, ha a próbaüzem
sikeresen lezárásra került.
Az 1-es sz. rész-számla mértéke a nettó vállalási díj 50%-a.
A 2-es sz. rész-számla mértéke a nettó vállalási díj 30%-a.
A végszámla mértéke a nettó vállalási díj 20%-a.
Amennyiben előleg került kifizetésre, azt a végszámlában kell elszámolni.
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Az önerőből finanszírozásra kerülő ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított
számla alapján történik a Kbt. 135. § (1)-(3), (6), (10) bekezdéseivel összhangban és a 2013. évi
V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel az adózás
rendjéről szóló törvény (2003. évi. XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. A
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei 30 napos fizetési
határidővel, átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak
36/A. §-a.
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet.
 A fenti munkavégzés létesítési engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII.
törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik.
3.2. A Vállalkozó az általa kiállított számlát kettő példányban a Megrendelő képviselőjének
küldi meg (adja át). A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott
képviselője – a Vállalkozó teljesítésének jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a
vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak való megfelelése esetén – leigazolja.
3.3. Megrendelő – amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk.
6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben
foglalt ellenértéket:
Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a
teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak
az ellenértékből;
Megrendelő felhívja Vállalkozót, valamint az előző bekezdés szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítést közvetlenül utalja át Vállalkozónak és
minden egyes alvállalkozónak;
Az előzőekben foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, Megrendelő az
vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. §
(3) bekezdése szerint visszatartja.
Ha Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő a jelen szerződésben az átadásátvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi
meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a jelen szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a
teljesítésigazolást köteles kiadni.
Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A fentieken túl Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
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szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél
az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4) Vállalt teljesítési határidők:
4.1. Az építési munkaterület címe: Debrecen, Határ úti Ipari Park, Debrecen, Varjútövis utca és
Debrecen, Határ út.
4.2. Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés aláírását követő munkanapon. Ezen
időpont a munkavégzés megkezdésének időpontja.
Az elektronikus építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
4.3. A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási
határideje, azaz a munkavégzés befejezésének határideje: 2017 év ……… hónap ……….nap
4.4. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka módosíthatja, mely esetekben a
Kbt.-ben foglalt rendelkezések az irányadók. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek
időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a
Megrendelővel.
4.5. A Vállalkozó az építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezésekor
kezdeményezi a Megrendelőnél a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának összehívását. A
műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Megrendelő hívja össze.
4.6. A munka befejezéseként, de legkésőbb a fenti teljesítési határidőig a Felek kötelesek
megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint.
5) Szerződéses biztosítékok:
5.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó a teljesítésre előírt határidők olyan okból történő be nem
tartása esetén, amelyért vállalkozó felelős, a teljes nettó vállalkozói díj ……. %-a/nap mértékű
késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbérszámítás alapja az adott teljes nettó vállalkozói díj. A
késedelmi kötbér maximálisan 20 napig kerül felszámításra, az ezt meghaladó késedelem
meghiúsulásnak minősül. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbérre
vonatkozó igényt.
5.3. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó amennyiben olyan okból, amelyért felelős 20 naptári
napot meghaladó késedelembe esne, vagy egyébként a szerződés felelősségi körébe tartozó
okból meghiúsul, vállalkozó az ajánlatában meghatározott mértékű, …. % meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. A kötbérszámítás alapja a teljes nettó vállalkozói díj.
5.4. Jólteljesítési biztosíték: A kötelező alkalmassági idő a szennyvíz nyomóvezeték és az
aknák tekintetében, 10 év, míg a gépészeti berendezések tekintetében 5 év a kötelező
alkalmassági időről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet
szerint. A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott
teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
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A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nettó vállalkozói díj ....... %-ának megfelelő,
azaz ……………………….,- forint összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő
részére. A jólteljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó jótállási kötelezettségét
nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási időszak
kezdetekor kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamelyik formában, és Vállalkozó jótállási
kötelezettségének teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állnia.
A biztosíték után – amennyiben annak teljesítése Megrendelő bankszámlájára történő
befizetéssel történik – Megrendelő kamatot vagy más hasznot nem fizet.
A biztosítékból Megrendelő jogosult – a fenti esetekben – kielégítést nyerni.
A biztosítékkal a felek kötelesek a jótállási határidő lejártakor egymással elszámolni.
5.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a
kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan
kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az
építtetőnek, más alvállalkozónak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa
okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden
kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A
Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat,
egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szubalvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.
5.6. Megrendelő választása szerint jogosult az esetleges – Vállalkozó által elismert – kötbér
követelését a vállalkozási díjba történő beszámítással érvényesíteni és azt a Vállalkozó esedékes
számlájából levonni, vagy kötbérértesítőt küldeni, mely alapján a Vállalkozó 8 napon belül
köteles a kötbért Megrendelő részére megfizetni.
6) Fizetés késedelme:
Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a
késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra
köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot és
behajtási költségátalányt is megfizetni. A Megrendelő a szállítói kifizetések késedelmes
teljesítéséért felelősséget nem vállal.
7) Jótállási/Garanciális/Szavatossági kötelezettségek:
7.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a szerződés előírásainak megfelelően.
A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal
jótállást. Vállalkozó a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodás, ill. működési
rendellenesség esetén köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 munkanapon belül
megkezdeni a hiba elhárítását és azt a lehető legrövidebb időn belül köteles befejezni.
7.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a létesítményt
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó
magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő
minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges
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hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét
szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a kivitelezési munkák szerződésszerű
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
7.3. A kötelező alkalmassági idő a szennyvíz nyomóvezeték és az aknák tekintetében, 10 év,
míg a gépészeti berendezések tekintetében 5 év a kötelező alkalmassági időről szóló 12/1988.
(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint. A kötelező alkalmassági
időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás
keltétől kell számítani.
7.4. Amennyiben Vállalkozó a kötelező alkalmassági időszak alatt a jótállási kötelezettségeit
nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval
elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé, a jólteljesítési biztosíték terhére
érvényesíteni.
A kötelező alkalmassági időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat
jegyzőkönyvben rögzítik.
8) A szerződő felek helyszíni képviselői:
Megrendelő képviselője:
Név:
Magyar László beruházási csoportvezető
Telefon: 52/513-570
Telefax: 52/523-672
E-mail:
magyarl@debreceni-vizmu.hu
A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:
Név: Béke Ferenc műszaki ellenőr
Tel: 20/663-0744
Cím: Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Név: Forgó Csabáné műszaki ellenőr
Tel: 52/513-572
Cím: Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve:
Telefon száma:
Felelős műszaki vezető neve, címe:
Telefon száma:
Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma:

9) Teljesítés
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9.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt elektronikus építési naplót
vezetni. Vitás esetben Vállalkozó építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő
képviselőjének a véleménye az irányadók.
9.2. A vállalkozás teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a
Vállalkozó határidőre elvégezte, a próbaüzem sikeresen lezárásra került, a Megrendelő
képviselője a feladat műszaki elvégzését leigazolta és javasolja a számla mellékletét képező
teljesítésigazolás ellenjegyzését. Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos
valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti
az építési naplóban történő bejegyzés útján. Kivételt képez az olyan eseményről vagy
cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.
9.3. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakmai
irányítást, a felelős műszaki vezetést. A Vállalkozó köteles a Debreceni Vízmű Zrt. Csatorna
Hálózati Üzemétől és az érintett közművek kezelőitől a kivitelezés idejére a szakfelügyeletet
megrendelni. A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre
meghatalmazott személyeket köteles a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban
magállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett
személyek jogosultak.
9.4. A szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.
A szerződést a Felek közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg.
Rendkívül felmondásra a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén van lehetőség.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződést megszegő Fél a másik fél írásbeli
felszólítása ellenére, a felszólításban feltűntetett – 20 napos határidő eredménytelen elteltét
követően – sem orvosolja a jogsérelmet.
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 Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §ban foglaltaknak; vagy
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: 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.
Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon –, ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel; Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

10) Műszaki átadás-átvétel
10.1. Amennyiben Megrendelő, Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben
az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem
kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben
meghatározott határidőben, Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.
10.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen
okozott károk helyreállítása.
10.3. Megrendelő a Vállalkozó kivitelező által megküldött készre jelentése alapján kitűzött
átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja, az elkészült szennyvízelvezető művet és a
szerződésben foglaltak teljesülését. A műszaki átadás –átvétel során Felek üzempróbát tartanak,
majd a Megrendelő a vízjogi létesítési engedélyben előírt 30napos próbaüzem megkezdését
elrendeli. A Kivitelező a szerződéses kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a próbaüzem
sikeresen lezárul és arról a Próbaüzemi Zárójelentés is elkészült, átadásra került a Megrendelő
részére.
10.4. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős
személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a
Vállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia.
A munka átvételének feltétele még:
1. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
3 pld.
2. megvalósulási terv ( „D” terv )
1 pld.
3. Geodéziai bemérési terv (digitálisan feldolgozott EOV rendszerben, az
egységes közműjelkulcs alkalmazásával papíron és CD-n 1 pld-ban, dfx,
vagy dwg formátumban, a beméréskori aktuális földhivatali nyilvántartási
alaptérképbe illesztve. A vázrajzon fel kell tüntetni a létesítmény tereptérkép azonos pontokhoz viszonyított helyzetét is.) A geodéziai
dokumentációnak a 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.6.
pontban leírtaknak kell megfelelnie.
4 pld.
4. Koordináta jegyzék
1 pld.
5. Minőségi bizonylatok
1 pld.
6. Építési napló
1 pld.
7. Nyomáspróba jegyzőkönyv
(a nyomóvezeték esetében: Püx 1,5+1 bar)
3 pld.
8. Negatív víztartási próba jegyzőkönyv (az átemelő és a szerelvény aknák üres
állapotában talajvízbefolyás-szivárgás nem tapasztalható)
3 pld.
11) A teljesítés során igénybe vett alvállalkozókra a Kbt. 138. §-a irányadó. Megrendelő felhívja
a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Vállalkozó saját teljesítésének arányát, és a
Kbt. 138. § (5) bekezdése értelmében alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének
50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Az alvállalkozókra irányadó
szabályok betartását Megrendelő az építési napló alapján ellenőrzi.
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12) Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint alvállalkozó(ka)t
von be a teljesítésbe, az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és
tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett
alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
13) A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
14) A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel
tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyekért felelős.
15) Jelen szerződés mellékletét képezi Vállalkozónak az Ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint
megkötött szakmai felelősségbiztosítás kötvényének másolata.
16) 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. Abban az esetben, ha
mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen szerződést közös
megegyezéssel módosíthatják.
17) A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles
betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti,
környezetvédelmi és katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkozó a
kivitelezés során keletkező hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról
köteles gondoskodni.
18) Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné
válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a
felek a szerződést nem kötötték volna meg.
19) A Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől
egyoldalúan elállni.
Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik
be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A
felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a
Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési
meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy
végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó
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fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a
szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz
eleget.
20) Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné
válik, a Megrendelő az addig elkészült m unkarészeket átveszi, a felek 30 napon belül
elszámolnak egymással, mely során a felek felmérik, jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt
teljesítményeket és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.
21) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
22) Megrendelő a teljesítés során szerződésmódosítás nélkül a műszaki szükségszerűségből
felmerülő, az ajánlatban szereplő műszaki tartalomhoz képesti egyenértékű teljesítéseket a
kivitelezés során elfogadja.
23) Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés során, műszaki indokokra tekintettel esetlegesen
elmaradó munkatételeket és azok ellenértékét jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó ezen esetben
a szerződés módosítása nélkül, az elmaradó tételek ellenértékével csökkentett vállalkozói díjra
jogosult.
24) A Felek ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből eredő
szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori
közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a
munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Felek
megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő
műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Debreceni Járás
Bíróság, vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Debreceni Törvényszék
illetékességének.
25) A Vállalkozási szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt.
rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.
26) Jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő
Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a
Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen
Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése a
Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A
Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott
jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve,
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ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő
rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a
jelen Vállalkozási szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.
27) Jelen szerződés 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek
– ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három)
db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 (kettő) db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti
meg.

……………………………………..
Vállalkozó

…………………, 2016. …………

…………………………………………
Megrendelő
Debreceni vízmű Zrt.
képviseletében
Ányos József vezérigazgató

…………………, 2016. …………
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