AJÁNLATTÉTELI
DOKUMENTÁCIÓ

Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.).

Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a a KEOP3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet
eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése vállalkozási
szerződés keretében. tárgyú közbeszerzési eljárás

Budapest, 2013.
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Az eljárás alapadatai:
Az eljárás tárgya:
A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében szerves üledék és
növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése.
Az eljárás típusa:
Nemzeti nyílt eljárás a Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
Az ajánlatkérő:
neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
87/555-282
87/555-261
bfnp@bfnp.kvvm.hu
Szilvási Mónika Lili

(a továbbiakban: ajánlatkérő)
(a továbbiakban: ajánlatkérő)
Az eljárás lefolytatásával megbízott:
Az eljárás lefolytatásával megbízott:
neve:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda
címe:
1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5
telefonszáma: +36-1/301-0059
faxszáma:
+36-1/302-4863
e-mail címe: drszalay@drszalay.eu
kapcsolattartó: dr. Virág László ügyvédjelölt/közbeszerzési referens
(a továbbiakban: lebonyolító)
(a továbbiakban: lebonyolító)
Az eljárás azonosító számai:
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I.
Eljárást megindító felhívás végleges szövege
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II. Részletes ajánlati feltételek

a)

Általános információk
A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lebonyolításra.
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az eljárást megindító felhívásban, illetve jelen dokumentációban –
valamint ezek esetleges módosításaiban- meghatározott tartalmi és formai követelmények
maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok
(a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben
található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni.
Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat
teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az
ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Kbt. 45.
§ (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a
beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Ajánlattevő köteles az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által –
a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik.
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen
dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az eljárást megindító
felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban
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meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan,
illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati
felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a
jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem
korrigálja.
A megajánlott és a teljesítendő szolgáltatásoknak teljes mértékben meg kell felelniük a
specifikációban foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok
értékelésében nem vesz részt.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás
keretében lehet felhasználni.
1.

Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az eljárást megindító felhívás
tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározott rendelkezések
irányadók. A felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – középeurópai idő (CET) szerint értendők.

2.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó
jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik.

3.

Üzleti titok
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk.
81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek
nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet
okozna, továbbá ne tartalmazzák a Kbt. 80.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

4.

Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.)
rendelkezései az irányadók.
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A Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten
megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem
rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése
és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a
közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. A közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
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b)

Az ajánlat elkészítése

1.

A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás
Az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére,
pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége.
Ennek során az ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az eljárást megindító
felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását a Kbt. 45.§ (6)
bekezdésében foglalt eset kivételével.
Az ajánlattevő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján, írásban az eljárást megindító felhívásban
meghatározott címen, telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat
elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében.
Ajánlatkérő a Kbt. 122.§ (5) bekezdésének rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. A
kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E
kötelezettségének az ajánlatkérő oly módon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása
révén már ismertté vált ajánlattevők címére írásban megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A
később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az
ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem
tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni (122.§ (5) bekezdés). Ajánlatkérő az
ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és
egyidejűleg értesít. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor
még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, ajánlatkérő a dokumentáció átadásával
egyidejűleg írásban tájékoztatja erről a körülményről. Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése
értelmében a kiegészítő tájékoztatás megadására irányuló kérelem megküldése tekintetében
ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a
kiegészítő tájékoztatás megadása tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot.
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével
elkészíteni és benyújtani.

2.

Az ajánlattételi felhívás és/vagy az ajánlati dokumentáció módosítása, visszavonása
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az eljárást
megindító felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket. A
módosított feltételekről ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket és
szükség esetén – az ajánlattételhez szükséges megfelelő időtartam biztosítása érdekében – az
ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt dokumentációt is megküldi. (Kbt. 42. § (1)-(5) bekezdés)
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Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni az eljárást
megindító felhívást. Ajánlatkérő a visszavonásról egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az
ajánlattevőket. (Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdés)

3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát.
(Kbt. 60. § (7) bekezdés) A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények
szerint kell elkészíteni és benyújtani. A módosítás megtehető teljes új ajánlat formájában is, de
szorítkozhat csak az ajánlat módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket
egyértelműen kell meghatározni (pl. oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal).
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal
visszavonhatja ajánlatát.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás ajánlattételi határidő utáni visszavonásával összefüggő kárát
a Ptk. szerint érvényesítheti.
4.

Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő
viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen nem
követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges
megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült
kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel.

5.

Az ajánlat pénzneme
Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag HUF-ban (HUF-ban) határozhatja meg.

6.

Az ajánlat nyelve
Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar.
Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített
fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a
„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti
dokumentum tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást.

7.

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során biztosítja a részajánlattételi lehetőséget. Ajánlatot
lehet tenni egy, vagy több, vagy akár az összes részre.
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Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat
be.
Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a műszaki
előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.
8.

Az ajánlati árak
Ajánlattevőnek a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kell feltüntetni.
Az ajánlati árnak valamennyi költséget tartalmaznia kell, ugyanis nincs mód többlet költségek
elszámolására.

9.

Szerződéses árak
A szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, a IV. fejezetben foglalt
szerződéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű
elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat.

10.

Teljesítési és fizetési határidő

A szerződés finanszírozása a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú projekt keretében KEOP
támogatásból történik. A támogatás intenzitása 100 %-os.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
A nyertes Ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt
teljesítés alapján a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdésében, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003.
évi XCII. törvény 36/A. §-ban és az 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a Támogatási
Szerződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre.
A Vállalkozó a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján a következők szerint
jogosult számlák benyújtására:
1. rész tekintetében: a teljes ellenszolgáltatásból egyenlő részekre 2 részszámla egy végszámla
(első részszámla az első évben igazoltan elvégzett munkák után, a második részszámla a második
évben igazoltan elvégzett munkák után, végszámla a harmadik évben igazoltan elvégzett munkák
teljesítését követően)
2. rész tekintetében: egy részszámla (első évben igazoltan elvégzett feladatok után az
ellenérték 50%-a) és egy végszámla (második évben igazoltan elvégzett feladatok után az ellenérték
50%-a)
3. rész tekintetében egy végszámla (az igazoltan elvégzett feladatok után)
A számla összege Támogatási Szerződésben jóváhagyott és elszámolható értékének 100%-át a
támogató NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint KEOP
Közreműködő Szervezet a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem alapján a megfelelő
dokumentáció benyújtását követően átutalással teljesíti. A Támogatói kifizetésre a szállítói
finanszírozás szabályai az irányadók.
További vonatkozó jogszabályok:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
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- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A vállalkozói díj átutalása a Vállalkozó által kiállított számla ellenében – figyelemmel Ptk. 292/B. §
(1)–(2) bekezdése szerint 30 napon belül fizeti meg. A vállalkozói díj támogatásból kerül
finanszírozásra, így a 4/2011. (I.28.) Kormányrendeletben foglaltak is irányadóak. A kifizetésre
irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak is.
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57.§ (1b) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő közbeszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A
szállítói előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra. (4/2011. (I.28.) Korm.
rendelet 57.§ (1b)-(1c), valamint (1e)-(1g) bekezdésére. A részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza.
11.

Az ajánlati kötöttség
Az eljárást megindító felhívásnak megfelelően.

12.

Kizáró okok
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) ;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
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pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel –
ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme
meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés
alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
(4) Az (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más
tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében
a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről
szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott
bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági
eljárásban bűncselekmény esetén az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében
meghatározott korrupciót,
c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
d) pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1.
cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.
A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő,
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek
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fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira
vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott
- jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt
évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két
éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
A kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése
alapján, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti
dokumentumokat
kell
benyújtani.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a
szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az
ajánlattevők figyelmét a KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. és a KÉ 2012. évi 58. szám;
2012. május 23. szerinti kizáró okokkal kapcsolatos útmutatókra.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak, igazolásoknak a jelen felhívás
feladását követően keltezettnek kell lenniük.
13.

Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
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megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés
szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c)38 a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.
14.

Az ajánlatok benyújtási határideje
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés
esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli.
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény
formájában írásban visszaigazolja.
A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen,
illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont.
Az ajánlatoknak legkésőbb az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig meg kell
érkezniük az alábbi címre:
Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 20. II. em. 5.).
Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok benyújtásának
határidejét az indok egyidejű megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az
ajánlatkérőnek a határidő meghosszabbításáról az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg,
közvetlenül kell tájékoztatnia az ajánlattételre felhívott ajánlattevőket.

15.

Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap
meg, érvénytelennek nyilvánít.
14

16.

Az ajánlatok felbontása
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati
dokumentációban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a
Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg.
A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. (Kbt. 62. §
(2) bekezdés)
Az ajánlatok felbontása a megjelent ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön
értesítést nem kapnak. A jelen lévő ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti
ívet írnak alá.
Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti példányaiból ismertetésre kerül az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről,
jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az ajánlattevők
részére.

17.

Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása
Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az
ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi
ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok
esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények.
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására,
továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint
lehetőséget biztosít.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő
iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a
jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az
ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként
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megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban
kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy
felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat,
amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban
nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi
jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az eljárást megindító
felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa meghatározott
korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi
hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást
kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a
felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő
tárgyalásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
(8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során
javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba,
amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az
ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló
sorrendet nem befolyásolja.
(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása
a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek
megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt
határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt
(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel
aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg
tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. (Kbt. 69.§)
Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre,
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elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az
ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. (Kbt. 70. §)
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az
ajánlati dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely
ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
18.

Az ajánlat érvénytelensége
Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés (a)(c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról
ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi
jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az
összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [56–57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [56–57. §] az eljárás során következett be.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése), illetőleg
b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése).
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb
okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

19.

Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési
szempont szerint értékeli.
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20.

Az értékelés szempontjai
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból
alkalmas ajánlattevőnek, a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott
követelményeket kielégítő ajánlatait az 1.-3. részek tekintetében a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a)
pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint értékeli.

21.

Az eljárás eredménye
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek és értékelési szempont szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tette.
A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában
részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása
miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];
e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a
többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az
ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében
lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek
az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően
jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

22.

Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1) bekezdés)
Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön
jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti
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tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a
nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti
titokhoz fűződő érdekeit is. (Kbt. 81. §)
Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy
eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. §
(9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül megküldi.
23.

A szerződés megkötése
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) –
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben
a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés
megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a
közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni,
kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4)
bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő
akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 124. § (9) bekezdés)

24.

Az eljárás nyertesének visszalépése
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.

25.

Tájékozódási kötelezettség
A Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő tájékozódjon
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a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő előírta a fenti követelményekről történő tájékozódást, az
alábbiakban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
OMMF
(munkabiztonság)

06 80/204-292

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
(bányászat)

06 80/204-258

OMMF felügyelőségek
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Postacím: 1399 Bp., 62. Pf. 639.
e-mail: titkarsag@ommf.gov.hu
OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi
Felügyelőség
Illetékességi területe: Fejér, Komárom-Esztergom,
Veszprém megye
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest u. 8.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 128.
e-mail: kdmb@ommf.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügyelősége
8200 Veszprém, Batsányi u. 5.
E-mail: veszprem-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
További szervezetek
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Colombus u. 17-23.
1590 Budapest, Pf. 95.
hivatal@mbfh.hu
Veszprémi Bányakapitányság
8201 Veszprém, Budapest u. 2.
vbk@mbfh.hu
Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.
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Hívható:
Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
Pénteken 8.00-12.00
Hívható:
Hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00
Pénteken 8.00-12.00

Telefon

FAX

1/346-9400

1/346-9415

88/566-800

88/566-900

06-88-564-730

06-88-563-500

(1)301-2900

(1)301-2903

(88)576-630

(88)576-646

06-22-530-700

06-22-548919

További szervezetek
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
Az OKTV Főfelügyelőség Zöld-Pont Iroda és
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: 1016 Budapest, Mészáros u.
58/a. fsz. 6.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Elektronikus postafiók (e-mail):
orszagos[kukac]zoldhatosag.hu
Ügyfélszolgálati postafiók (e-mail):
zoldpont[kukac]oktvf.gov.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Veszprém Megyei Kormányhivatal
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI
SZERVE
8200 Veszprém, József Attila u. 36.
titkarsag@kdr.antsz.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1024. Budapest Margit krt. 85.
Postafiók:
Pf. 672. Budapest 1539.
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

36 1 224 9102

30/956-3559
88/428-686

06-1-795-2975
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+36 1 224
9163

88/425-484

06-1-7950760

c)

Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények

1.

Az ajánlattétel formája és aláírása
Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) az ajánlattételi felhívás V.4.2) példányban kell
benyújtani a V.4.3) pontban megadott formai követelményeknek megadott formai
követelményeknek megfelelően. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között
bármilyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében szerves üledék és
növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok
elvégzése.
Az ajánlattételi határidő (2013. ……….. ………. óra) előtt felbontani TILOS!
továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen
szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha
abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.
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d)

Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni a
szerint, ahogyan az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum a Kbt.-ben, a felhívásban és
a dokumentációban az ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a
táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az
dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!

ajánlati

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

borítólap

az Iratminta szerint
tartalmazza az oldalszámokat (Az
ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön
és
oldalanként
növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet
tartalmazó oldalakat számozni, az
üres oldalakat nem kell, de lehet.
A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet
számozni.)
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva

tartalomjegyzék

felolvasólap
1. Általános jellegű
dokumentumok
meghatalmazás (adott esetben)
nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés
alapján
nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés
a)-b) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés
és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés
alapján
2. Kizáró okok fenn nem állásának
igazolása
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okokról
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés
kc) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés
alapján

Formai követelmény

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva
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Dokumentum megnevezése
nyilatkozat a Kbt. 57. § (1) bekezdés
alapján
nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése
alapján
3. Alkalmasság igazolása
3./a. Pénzügyi, gazdasági
alkalmasság
Az 1.-3. részek tekintetében:

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

nyilatkozat bankszámláról

Az 1.-3. részek tekintetében:
banki igazolás

Az 1.-3. részek tekintetében:
Beszámoló

Az 1.-3. részek tekintetében:
adott esetben nyilatkozat árbevételről

Az eljárást megindító felhívás
feladásának
napján
fennálló
számlái tekintetében valamennyi
pénzforgalmi
számlavezető
pénzügyi intézményétől származó,
az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál nem régebbi
nyilatkozat arról, hogy volt-e a
pénzforgalmi
számláján
egyszerű másolatban
fedezethiány miatt sorban állás az
eljárást
megindító
felhívás
feladásának
napjától
visszaszámított 24 hónapban, ha
igen, hány napig, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak.
Az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző
utolsó kettő lezárt üzleti évre
vonatkozó,
számviteli
egyszerű másolatban
jogszabályok szerinti beszámoló,
kiegészítő mellékletek nélkül,
egyéni
vállalkozó
esetén
jövedelemadó bevallása.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
14. § (2) bekezdése esetén a
később
létrejött
ajánlattevő
működésének ideje alatti, a
közbeszerzés tárgyából származó cégszerűen aláírva
– általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételről szóló
nyilatkozat.
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Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Ha az ajánlattevő a P2-P3 szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló,
illetve
árbevételről
szóló
nyilatkozat
benyújtása
nem
lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód
helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal
vagy
dokumentummal
igazolhatja
pénzügyi
és
gazdasági
alkalmasságát.
Az
érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése
során
köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi
formában
működik,
amely
tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód
helyett
az
alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott
módjáról.
(a
közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának,
valamint
a
közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (3) bekezdése)
A
P1-P2-es
alkalmassági
követelmények
értelemszerűen
kizárólag
egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, ezért elegendő, ha
közülük egy felel meg.
25 az ajánlatkérő által
Ajánlattevő
előírt
alkalmassági
követelményeknek a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdéseiben foglaltak
szerint is megfelelhet.

Formai követelmény

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

Az előző három lezárt üzleti évi
(2010., 2011., 2012.) közbeszerzés
tárgyából származó – általános
forgalmi adó nélkül számított –
Az 1.-3. részek tekintetében:
árbevételéről szóló nyilatkozata,
Minden
esetben:
nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő cégszerűen aláírva
mikor jött létre, illetve mikor
árbevételről.
kezdte
meg
tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata pénzügyi, gazdasági
feltételekről

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

3./b Műszaki, szakmai
alkalmasság
Az 1.-3. részek tekintetében:
referenciaigazolás / nyilatkozat

az Iratminta szerint a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. r. 16.§ (5)
bekezdésében bekezdésének
megfelelően

igazolás esetében: egyszerű
másolatban
nyilatkozat esetében:
cégszerűen aláírva

Az 1.-2. részek tekintetében:
nyilatkozat a szolgáltatás teljesítéséért
felelős személyről
Az 1.-2. részek tekintetében:
a szolgáltatás teljesítéséért felelős
személy gyakorlatának igazolása

Az 1.-2. részek tekintetében:
munkagépek, berendezések

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

szakmai önéletrajz

a bemutatott személy által
saját kezűleg aláírva

A szerződésszerű teljesítéshez
rendelkezésre álló munkagépek,
berendezések adatairól szóló
esetében
nyilatkozatot, vagy (darabszám, nyilatkozat
cégszerűen
aláírt,
igazolás
műszaki
paraméter,
esetében
egyszerű
másolat
megjelölésével) tárgyi eszköznyilvántartó kartont vagy bérleti
szerződést.
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Dokumentum megnevezése
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata szakmai, műszaki
feltételekről
4. Egyéb dokumentumok
aláírási címpéldány(ok) vagy a jogi
képviselő
által
készített
és
ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája
nyilatkozat a Kkvt. szerinti
besorolásról a Kbt. 60. § (5) bekezdés
alapján
nyilatkozat a szerződéstervezet
elfogadásáról
nyilatkozat üzleti titokról
CD vagy DVD
Nyilatkozat az előleg-visszafizetési
biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról
(adott esetben)

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

Azon
cégjegyzésre
jogosult
képviselőé, aki az ajánlatot aláírja,
egyszerű másolatban
vagy
annak
aláírására
meghatalmazást ad
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint
ajánlat

cégszerűen aláírva
2 példányban

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők
nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
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II. Specifikáció
Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet
eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése vállalkozási
szerződés keretében.
Az 1. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/0911-2012-0014azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szelektív cserjeirtás és fakivágás vállalkozási
szerződés keretében
Teljesítési helyszínek:
Natura 2000-es, valamint ex lege védett Miklád, valamint védett területek: Köveskál Vadtelep, Sásdi
legelő, Kopasz hegy, Csönge-hegy.
A kivitelezés módja az ajánlattevő képviselője által meghatározott módon történik „A cél és
beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” specifikáció alapján kézi és
kisgépes, illetve nagygépes, valamint a Kopasz-hegy, Csönge-hegy, a Vad-telep, a Sásdi-legelő estében
a kiegészítő vegyszeres kezelési (törzsinjektálás, sarjpermetezés, sarjkenés) technológiával az
alábbiak szerint.
Technológia:
A mechanikai beavatkozásokat eltérő domborzati, tagoltsági és talajviszonyok mellett és
területrészeken belül is különböző sűrűségű növényállománynál kell végezni, így eltérő eszközök
szükségesek hozzá. A mechanikai kezelést vegetációs- és költési időn kívüli időszakban (ősztől
tavaszig) kell elvégezni, kikerülve a védett vagy megőrzendő növényegyedeket.
A munkákat kizárólag vegetációs perióduson kívül kell elvégezni, átfagyott, vagy száraz
talajviszonyok esetén. Ettől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben Megbízó természetvédelmi
szakmai szempontok figyelembe vételével erre külön utasítást ad.
I. 1.) Kézi és kisgépes munkák:
a) a cserjék és fák eltávolítása kézi kisgépes eszközzel (kézi motoros kaszával és motorfűrésszel)
történik;
b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése kézi kisgépes eszközzel (kézi motoros kaszával);
c)a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrésszel oly
módon, hogy az a-b pontokban meghatározott kezeléseket követően a visszamaradó, vízszintes
vágásfelületű szár (tő) magasság a 2 cm-t nem haladhatja meg, a kezelések során a talajszint
roncsolása nem megengedett,
d) a keletkezett biomasszával a Vállalkozó rendelkezik, melyet köteles az a-b pontokban leírt
tevékenységekkel egy időben ajánlatkérő által meghatározott helyen deponálni, és a területről
folyamatosan elszállítani.
e) ajánlatkérő nem köti ki a keletkező biomassza teljes egészének aprítékként történő elszállítását.
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f) a Vállalkozó a beruházási helyszínen kívüli természeti területeken ideiglenes jelleggel sem
tárolhatja, illetve égetheti el az elszállított biomasszát A beruházási helyszínen a szállítás kizárólag
ajánlatkérő által meghatározott útvonalon, a beruházási helyszín és az aszfaltút között helyrajzi
számos úton történhet. Ajánlatkérő és a természetvédelmi hatóság az elszállított biomassza
(elhelyezését, hasznosítási módját) ellenőrizheti (helyszíni ellenőrzés, felhasználást igazoló
dokumentációk ellenőrzése).
I. 2.) Nagygépes munkák:
a) a gyomok, cserjék és fák eltávolítása nagygépes eszközzel (traktoros függesztett mezőgazdasági
szárzúzó és lehetőség szerint erdészeti szárzúzó); a levágott növényi biomasszát a területről el kell
távolítani;
b) a feljövő sarjak, kihajtások leverése (traktoros függesztett mezőgazdasági szárzúzó), a levágott
növényi biomasszát a területről el kell távolítani;
c) a kivágandó cserjék és fák, illetve a lábonszáradt egyedek kitermelése kézi motoros fűrésszel,
lehetőség szerint nagygépes tuskómarás (traktoros függesztett tuskómaró), deponált biomassza
elszállítása a területről.
d) a keletkező biomassza megfelelő deponálása, és elszállítása a területről.
e) a nagygépes munkákkal érintett területen a kezelés akkor tekinthető befejezettnek, amikor az 1.1.c)
pontban leírt területállapot elérése érdekében megtörtént a kézi kisgépes kiegészítő utókezelés is.
I.3.) Kiegészítő vegyszeres technológia:
Bálványfa esetében:
Törzsinjektálás
A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás esetén
minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos szögben.
Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után fasebkezelő
kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett. Használt
hatóanyag dikamba (Banvel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles, melyet a kivitelezési
munkák megkezdése előtt be kell szerezni. Az alkalmazás időpontja július-október. Az injektálással
egyidőben az idős egyedek mellett lévő sarjak permetezését/kenését is el kell végezni. A fenti
munkálatok vállalkozó bevonásával kerülnek bevonásra.
Sarjpermetezés
A sarjpermetezést 5 cm törzsátmérő alatti és 1,5 méter alatti egyedeken kell elvégezni elsődlegesen a
hajtáscsúcsból növekvő levélrozettára illetve elágazó egyedeknél az oldalhajtások felső
levélrozettájára. Használt növényvédőszer: Garlon 4E 5%-os oldata, vagy más triklopyr hatóanyagot
tartalmazó gyomirtószer. Permetezési technika olaj és Silwet-77 felületi feszültségcsökkentő. Az
alkalmazás időpontja május- június, illetve a felülkezelésnek július-augusztus. Kijuttatás hidraulikus
háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező fúvókával.
Sarjkenés
A sarjkenést 5 cm törzsátmérő alatti 1,5 méter feletti egyedeken a gyökfőhöz lehető legközelebb kell
elvégezni a kéregre, hosszú szárú ecsettel történő kenéssel. Használt növényvédőszer: Garlon 4E
vagy más triklopyr hatóanyagot tartalmazó gyomirtószer és gázolaj 1:1 arányú oldata engedélyokirat
szerint. Az alkalmazás időpontja június-július.
Akác esetében:
Törzsinjektálás
A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás esetén
minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos szögben.
Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után fasebkezelő
kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett. Használt
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hatóanyag klopiralid (Lontrel). A kezelés növényvédelmi hatósági engedélyköteles. Az alkalmazás
időpontja szeptember-október.
Sarjpermetezés
Sarjpermetezést 1,5 m magasság alatti 3 cm törzsátmérőnél kisebb sarjaknál kell elvégezni
pontpermetezéssel az akácsarjak leveleire. A használt növényvédőszer: Lontrel 300 0,7 liter/hektár
dózisban. Az alkalmazás időpontja szeptember-október. Kijuttatás háti permetezővel, kör alakú
szórásképpel rendelkező fúvókával.
Biztonságtechnika
A növényvédőszerek használata során a vonatkozó hatályos munkavédelmi, munkaegészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályokat betartása; erre előzetesen minden munkavégzőt fel kell készíteni és
a végrehajtás során ellenőrizni kell. Fontosabbak: személyi védőfelszerelés (ruha, kesztyű, szemüveg);
szivárgásmentes permetezőgép; üres göngyöleg tárolási, szállítási és átadási lépései (pl. Cseber Kht.
Általi visszagyűjtésre); védett növényfajok egyedeinek és termőhelyének kímélete: vegyszer
kijutásának elkerülése és a munkavégzés során taposási kár csökkentése. A munkavédelmi és
munkaegészségügyi szabályok betartására fokozottabban kell ügyelni a veszélyesebb, I-es forgalmi
kategóriás Garlon használata során.
Összesen mennyiség (a 3 év alatt történő kezelésekre vonatkoztatva):
a) Mikládi cserjeirtás:
- kézi cserjeirtás, 5,62 ha
- kézi és gépi kiközelítés: 5,62 ha
- aprítékolás és elszállítás: 5,62 ha
- tisztító szárzúzás: 11, 24 ha
b) Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz hegy, Csönge-hegy
- Köveskál Vadtelep:
-- fakitermelés: 255m3
--cserjeirtás:13,55 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 66,57 ha
--gépi/kézi rakásolás: 15,5 ha
--apríték készítés
--sarjpermetezés: 1,2 ha
- Sásdi legelő:
-- fakitermelés: 170 m3
--cserjeirtás:6 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 55,05 ha
--gépi/kézi rakásolás: 8 ha
--apríték készítés
-Kopasz hegy:
-- fakitermelés: 160 m3
--cserjeirtás:6,75 ha
--szárzúzás/sarjleverés: 17,4 ha
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--gépi/kézi rakásolás: 10 ha
--apríték készítés
--sarjpermetezés: 1,1 ha
Csönge-hegy:
-- fakitermelés: 425 m3
--cserjeirtás: 7,94 ha
--szárzúzás:49,96 ha
--gépi/kézi rakásolás: 13,13 ha
--apríték készítés
-- bálványfa injektálás, vegyszerezés: 1,2 ha
--sarjpermetezés/szárzúzás: 21,56 ha
A fentiekben, valamint az ajánlattételi dokumentáció Specifikációjában részletezettek szerinti
minőségben végrehajtott tevékenységek esetében Ajánlatkérő legalább 3 ha/nap területteljesítmény
követelményt határoz meg.
Az Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy fakitermelésre vonatkozó fenti
mennyiségek a Specifikációban feltüntetett fafajok tömegét a mellmagassági átmérőtől függetlenül
tartalmazza.
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 3 éves időtartama alatt értendő.
Az évekre bontott fenti mennyiséget „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve
térképekkel” c. dokumentum tartalmazza.
A Csönge-hegyen tervezett beavatkozások
A kitűzött célok megvalósítására alkalmazott módszer: Három alkalommal történő szelektív kézi és
gépi cserjeirtás és fakitermelés. Mindkét helyszínen – különös tekintettel az első beavatkozásra – a
levágott biomasszát el kell távolítani. Az első beavatkozásra 2013 negyedik negyedévben, az ismételt
szárzúzásra második évben a nyár folyamán, így az ezt követően hajtó sarjak már nem fásodnak és
elfagynak míg a második ismétlésre 2015 elején fog sor kerülni. A fás-szárú özönnövények tuskóját
az első alkalommal, szelektív vegyszerrel kell kezelni.
A tervezett élőhely-rekonstrukció a Salföld Csönge-hegy mintegy 16 hektárnyi területére lesz hatással,
ami a tájban látványos változásokat fog eredményezni. Jelenleg tájképileg egy sűrű áthatolhatatlan
borókás-cserjés terület tárul elénk különböző fafajokkal tarkítva, közöttük invazív akáccal és
bálványfával.
A csarabos védelmének növelése érdekében 2 ha nagyságú területen minta-területet tervezünk
kialakítani.
A mintaterület kialakítása azért is javasolt ezen a helyen, mert itt a legnagyobb a terület vadsűrűsége, a
legnagyobb a taposási kár és az itt található telepek szenvednek leginkább a vad jelenlététől.
Tájképileg is minőségi változást fog eredményezni, ha helyére egy fás legelő kerül. A terület funkciói
is meg fognak változni, hiszen jelenleg csak mint vad búvóhely szolgál. A nyílt területek kialakítása
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előreláthatóan a csarabosok terjedését fogja szolgálni, a kialakuló gyepek fajösszetétele pedig idővel
növekedni fog. A beavatkozás vélelmezhetően védett növény- és állatfajok megjelenését fogja
segíteni növelve a terület biológiai sokféleségét, és ez által természeti értékét. A cseh tyúktaréj (Gagea
bohemica) a közeli Salföldi Kőtengerben kisavanyodott, de mindenképp tápanyagszegény, nyílt sziklás,
jelentős mohaborítású felszínein fordul elő, így a Csönge-hegy hasonló élőhelyein megjelnése az
élőhely rekonstrukciót követően nem kizárt. A Magyarország Élőhelyei című tanulmány szerint
szerint a csarabos állományokban az alábbi ritka és/vagy védett növény talál menedéket: Kapcsos
korpafű Lycopodium clavatum, lapos korpafű (Diphasium complanatum), gyöngyvirágos körtike (Orthilia
secunda) kis körtike (Pyrola minor), kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia) ernyőskörtike (Chimphalia
umbellata). A kis és a kereklevelű körtike előfordulás a közeli felhagyott homokbánya területén igazolt.
A Káli-medence hasonló élőhelyein igazolt előfordulású fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp.
nigricans) megjelenése szintén remélhető. A legeltetésről sem szabad lemondani, mert az biztosítja
majd a gyep fenntartását, mint évtizedekkel ezelőtt. A terület bemutatására tanösvény épül.
Körültekintő kíméletes legeltetéssel, az invazív fajok figyelésével és megjelenésük esetén rendszeres
beavatkozásokkal meggátoljuk terjedésüket, ezzel lehetővé válhat a csarabos és a gyep olyan szintű
regenerációja, hogy azok természetességi szintje fajösszetétele az ott élő gerinctelen közösségekkel
egy értékes tájba illő élőhellyé alakuljon.
A munkaterületeket alapvetően három csoportba sorolhatjuk:
1. Elegyetlen akácos foltok (Csönge-hegy 1 és Csönge-hegy 3.) Itt az első beavatkozás során minden
idegenhonos fa kivágásra kerül és a következő két évben a felverődő sarjak vegyszeres kezelését kell
elvégezni.
Az akácos foltok írtását tőtől való elválasztással és a sarjadékok vegyszeres kezelésével biztosíthatjuk.
A tőtöl való elválasztás körfűrésszel, vagy motorfűrésszel történhet. A tuskón felverődő sarjakat
sarjpermetezéssel kell irtani. Sarjpermetezést 1,5 m magasság alatti 3 cm törzsátmérőnél kisebb
sarjaknál kell elvégezni pontpermetezéssel az akácsarjak leveleire. Az alkalmazás időpontja
szeptember-október. Kijuttatás háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező fúvókával
2. A Csönge-hegy 4 terület Bálványfával erősen fertőzött, ahol a bálványfa eltávolítására nem a mechanikus,
hanem a vegyszeres irtás technológiáját alkalmazzuk.
A bálványfa kivágással nem irtható, mivel a növény a kivágásra erőteljes gyökérnövekedéssel és sarjképzéssel reagál. Az egyetlen alkalmazható módszer a törzsinjektálás.
A törzsinjektálást 5 cm átmérő feletti egyedeken kell elvégezni gyökfőnél, terepi akadályoztatás esetén
minél alacsonyabban, minimum 6-os fa fúró fejjel 5-10 cm-es törzsátmérőként 45 fokos szögben.
Adagolás 1 ml 75 %-os oldat állatorvosi tömegoltóval furatonként. Kezelés után fasebkezelő
kenőccsel, vagy szilikonnal furatzárás kötelező a párolgás megakadályozása végett. Az injektálással
egyidőben az idős egyedek mellett lévő sarjak permetezését/kenését is el kell végezni.
A sarjpermetezést 5 cm törzsátmérő alatti és 1,5 méter alatti egyedeken kell elvégezni elsődlegesen a
hajtáscsúcsból növekvő levélrozettára illetve elágazó egyedeknél az oldalhajtások felső
levélrozettájára. Az alkalmazás időpontja május- június, illetve a felülkezelésnek július-augusztus.
Kijuttatás hidraulikus háti permetezővel, kör alakú szórásképpel rendelkező fúvókával.
A bálványfák a területen elszáradás után 3-4 éven belül elbomlanak.
3. A harmadik csoportba a legnehezebb feladatú Csönge-hegy 2 és a Salföld 16/Cs erdőtervezett cserjés
tartozik. A feladat kettős, egyrészt mert a két munkaterületen található valamennyi akácot ki kell
vágni, másrészt a helyenként 100%-os borítást adó boróka foltokat és egyéb cserjefajokat kell
mozaikosan eltávolítani. A munkaterületek helyszínrajzát a cél és beavatkozási területek 3 éves
összesített feladatterve térképekkel” specifikáció tartalmazza.
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A fák és cserjék kivágása során különös gondot kell fordítani a bárhol előforduló csarab
telepek megkímélésére!
A Kopasz-hegyen tervezett beavatkozások
A Kopasz-hegy mintegy 11,4 hektárnyi területén, amennyiben a Nemzeti Park céljai megvalósulnak,
látványos változásokat fog eredményezni. Már tájképileg is feltűnik, ha egy sűrű áthatolhatatlan
cserjés helyére egy fás legelő kerül. Tájképileg és a fás legelő funkcióját tekintve is jól bele fog illeni a
környező tájba. A terület funkciói is merőben megváltoznak, hiszen jelenleg csak mint vad búvóhely
szolgál. A legelőn, a fenntartási időszakban mechanikai cserjeirtással, tisztító szárzúzással fogja az
elért eredményt a terület kezelője fenntartani. Ez gátolni fogja az újbóli cserjésedési folyamatok
beindulását, és várhatóan az invazív növényfajokat is sikerül teljes mértékben visszaszorítani.
Amennyiben ügyelnek arra, hogy a túllegeltetést elkerüljék, várható a hasonló élőhelyekre és tájakra
jellemző védett növény és állatfajok megjelenése is.
Fás legelő kialakítása és fenntartása, invazív fajok kiirtása, a Kopasz-hegy élőhely-rekonstrukciójának
elsődleges célja. Ahhoz, hogy a területen uralkodó jelenlegi állapotokat megváltoztassuk és a célnak
megfelelően egy minőségileg új élőhelyet, fás legelőt hozzunk létre, mely hosszútávon fenntartható,
beavatkozások sora szükséges. Az első beavatkozásra 2013 negyedik negyedévben, az ismételt
szárzúzásra második évben a nyár folyamán, így az ezt követően hajtó sarjak már nem fásodnak és
elfagynak míg a második ismétlésre 2015 elején fog sor kerülni.
Legfontosabb célkitűzés (mint a többi Káli-medencei cél és beavatkozási terület esetében is) a
biocönózis szukcesszió visszaszorítása.
A területet az invazív és agresszívan terjedő akáctól meg kell tisztítani, ezzel párhuzamosan a nagy
területet beborító összefüggő cserjést visszaszorítani és a terület legelő jellegét visszaállítani. Ahol a
meglévő fás vegetáció (fafaj és méret) engedi, a legelő erdő hálózat alapjait ki kell alakítani. Az élőhely
rekonstrukció következtében vélelmezhető hogy a kialakított diverz élőhelyen a környéken igazolt
előfordulású nagyezerjófű (Dictamnus albus), tarka nőszirom (Iris variegata), pázsitos nőszirom (Iris
graminea), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), bársonyos kakkukszegfű (Lychnis
coronaria) állományok megjelenése.
A munkaterületeket alapvetően két csoportba sorolhatjuk:
1. Zömében fákkal borított (beerdősült), alsószintben cserjés területek, amelyek esetében az uralkodó
fafajtól függ a beavatkozás erélye, ide tartoznak Kh-1, Kh-3, Kh-8, Kh-9, Kh-10, Kh-11 és Kh-13
munkaterületek. (A munkaterületek térképét részletesen az Erdészeti szakértői anyag tartalmazza.) A
Kh-1 terület bár fával borított, de ott csak aljnövényzet eltávolítást kell végezni. A Kh-3, Kh-5 és Kh8 munkaterületeken aljnövényzet eltávolításra és fakivágására kerülne sor. A Kh-9 jelű
munkaterületen az elszáradt mezei szileket és a cserjét kell eltávolítani. A Kh-10, Kh-11 és az
elegyetlen akácos Kh-13 munkaterületről minden akác kivágandó! A sarjak vegyszeres kezelésére
pedig a következő években a sarjpermetezést kell alkalmazni.
2. Zömében összefüggő cserjések elszórtan faegyedekkel képezik a második csoportot, ezek a Kh-2, Kh-5,
Kh-6, Kh-7 munkaterületek, ahol intenzív, ám mozaikos cserjeirtást kell végezni. A Kh-12
munkaterületet teljes cserje és fakivágásra soroltuk, mivel ez a dombél képezi a település felől a
Kopasz-hegy csúcsát.
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A cserjeirtást követően a terület fenntartását vegetációs időn kívül, tisztító zúzással kellene
megoldani, hogy a gyep vegetációja lehetőleg minél előbb záródjon. A munkaterületek helyszínrajzát
a A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” specifikáció tartalmazza.
A Sásdi-legelőn tervezett beavatkozások
A területen egymást követő három évben tervezünk beavatkozásokat. A három alkalommal végzett
szelektív cserjeirtással, fakitermeléssel majd ezt a gyepi vegetáció záródásáig követő kezeléssel és
területen található középkorú csertölgyek, vadgyümölcs fák, mezei szilek és juharok lábon hagyásával
szép fás legelő mozaikot alakítunk ki.
Az elbozótosodott jellegtelen keményfás területen kialakított fás legelő mozaikok megvalósítása során
a vadbúvók területe csökken, de tekintettel a szomszédos dús aljnövényzetű melegkedvelő tölgyesre,
nem szűnik meg, így a beruházás nem eredményezi a diverzitás csökkenését. A beavatkozási terület
dél-nyugati részén, a két község határban fekszik egy jelenleg is jó karban lévő legelő terület, ahol a
mostani állapot fenntartása a cél. Az erdőszegély (cserjés) folyamatosan terjeszkedik a legelő rovására.
Az erdőben legeltetés nyomai is felfedezhetők. Az erdőfoltok ideális lehetőséget kínálnak az egykor
nagy kiterjedésű legelőerdő kép legalább kis részbeni visszaállítására. A beavatkozási terület északi
részén a jelenlegi állapot fenntartására kell törekedni szárzúzással, áthajtásos legeltetéssel.
A két nem üzemtervezett erdőfoltban (Sásdi-legelő 1 és Sásdi-legelő 4) az akác eltávolítása kiemelt
fontosságú csak úgy, mint az elszáradt mezei szileké. A legelőerdő hálózat alapjait szolgáló őshonos
kemény lomb fafajok megmaradása érdekében (első menetben mintegy 50%-os eréllyel) fakitermelést
kell végezni. Fontos lenne a természetben jól fellelhető, de mára fával (főként akáccal) és cserjével
teljesen benőtt dél-nyugati határnyiladékot kitisztítani.
Külön kell foglalkozni a korábban önálló szigetet jelentő két erdőfoltot mára összekötő fás-bozótos
területtel (Sásdi-legelő 2 és Sásd-legelő 3). Itt hasonló elvet kellene követni, mint az erdő esetében és
kiválasztani egy fás-legelő hálózat alapjait adó főként vadkörte, cser és mezei szil természetes újulatot.
A Sásdi-legelő 2 borítottsága a beavatkozás után 50%-os, míg a Sásdi-leglőt 3 pedig 30%-os lenne.
A korábban a tervező által javasolt szabad rendelkezésű erdővé minősítés (mint utóbb kiderült) több
szempontból a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság számára hátrányos, ezért nem kívánja
erdőként kezelni a területet, nem tervez lépéseket ez ügyben. A munkaterületek helyszínrajzát a A cél
és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve térképekkel” specifikáció tartalmazza.
A Köveskál Vad-telepen tervezett beavatkozások
Ahhoz, hogy a területen uralkodó jelenlegi állapotokat megváltoztassuk és a célnak megfelelően egy
minőségileg új élőhelyet, fás legelőt hozzunk létre, mely hosszútávon fenntartható, beavatkozások
sora szükséges.
Az elbozótosodott jellegtelen keményfás területen kialakított fás legelő mozaikok megvalósítása során
a vadbúvók területe csökken, de tekintettel a szomszédos dús aljnövényzetű melegkedvelő tölgyesre,
nem szűnik meg, így a beruházás nem eredményezi a diverzitás csökkenését. A tervek szerint a
fakivágáson túl, három vegetációs éven keresztül ismétlődő kézi és gépi cserjeirtásra is szükség lesz.
Az elért állapot fenntartása áthajtásos legeltetéssel és kézi fenntartással, valamint gépi cserjeirtással,
kaszálással lesz lehetséges.

34

Jelenleg szántó művelési ágban levő terület, korábban szőlő alany anyatelep volt, mai állapotában
erősen elbozótosodott. A beavatkozás célja a cserjés foltok erős visszaszorításával a meglevő
faállomány részbeni megtartásával egy fás legelő kialakítása.
A konkrét munka kézi, motorosfűrésszel, illetve motoros kaszával történő cserjeirtás illetve fakivágás
az engedélyek beszerzését követően vegetációs időn kívül. Az első évben végzett fakivágás, cserjeirtás
után gépi-traktoros szárzúzás történik a cserjesarjak visszaszorítására, majd áthajtásos legeltetés.
A terület állapota és funkciói remélhetőleg pozitív irányba fognak változni a beruházást követően. A
jelenlegi felhagyott mezőgazdasági terület, mely gyakorlatilag funkció nélkül a természetes
szukcesszió cserjés stádiumában van, és csak mint vad búvóhelyül szolgál, a beruházást követően
minőségileg egy másik élőhellyé változik. A fás legelő jellegű élőhely kialakításával, a terület fáinak
koronája kiteljesülhet, a legelő terület fényviszonyai kedvezőbbé válnak, és a jövőben a környék
legelőire jellemző növény (bíboros kosbor, pók bangó, árvalányhaj, nagy ezerjófű, árlevelű len,) és
állatfajok (tövisszúró gébics, karvaly, sün, mezei nyúl, őz) megjelenése várható. Maga a terület, pedig
mint legelő idővel a betelepülő természeti értékek megőrzését is szolgálná, és a folyamatos legeltetés
gátolná a cserjék ismételt térhódítását. Tájképileg is jól illeszkedik majd a környezetbe.
Ahhoz, hogy a területen uralkodó jelenlegi állapotokat megváltoztassuk és a célnak megfelelően egy
minőségileg új élőhelyet, fás legelőt hoznak létre, mely hosszútávon fenntartható, beavatkozások sora
szükséges. A tervek szerint három vegetációs éven keresztül ismétlődő kézi és gépi cserjeirtásra lesz
szükség.
A beavatkozások csak és kizárólag fenntartható módon és a természetvédelem érdekeinek maximális
figyelembevételével történhetnek.
A terület alapvetően három részre különíthető el:
I Cserje és bozót mentes északi területrész (11,3 ha) ahol korábban már megkezdődött a cserjék
eltávolítása, itt szárzúzással (11,3 ha) és legeltetéssel a kívánt cél könnyen elérhető már az első évben.
A második és harmadik projekt évben a legeltetést követően már csak tisztító kaszálásra/szárzúzásra
van szükség. Legeltetés mellőzése esetén akár széna betakarítás céljait is szolgálhatja, erre (időjárástól
függően) július második felétől már sor kerülhet. A tisztító kaszálást a vegetáció végén szeptembertől
február végéig el kell végezni.
II. Cserjével sűrűn benőtt, helyenként áthatolhatatlan fás bozótos területrész. Itt a bozót
eltávolítása a cél, de úgy hogy a 15-20 éves faegyedek közül a vadkörte (Pyrus pyraster), cser (Quercus
cerris), mezei juhar (Ulmus minor), virágos kőris (Fraxinus ornus), esetleg molyhos tölgy (Quercus
pubescens) egyedek tág hálózatot képezve (kb. 8-10 méter tőtávolságot tartva) megmaradjanak és
később megerősödve a fás legelőhálózat alapjai legyenek. A területről minden cserje eltávolítandó
(kivéve a maradó cserjefoltokat és cserjesávokat) mechanikus aprítékos technológiával. A területek
borítottsági százaléka: Vad-telep 5 esetében maximum cca 10%, Vad-telep 6 esetében cca 20%.
Fontos megemlíteni, hogy a sűrű cserjés számtalan bokorban fészkelő madárnak (tövisszúró gébics
(Lanius collurio), rigó félék, poszáta félék) ad táplálkozási és életteret. E megfontolásból mindkét
munkaterületen maradnának cserjesávok, melyek térbeli kiterjedése 5-7 méter szélességet és az 500
méter egybefüggő hosszúságot nem haladná meg. Az erdőszegélyekben megmaradó cserjés, szintén
gazdagítja a flórát és faunát. Mára közismert tény az ökológiában, az élőhely határok (ökotonok)
kedvező hatása a biodiverzitás szempontjából. A meglévő utak, vagy a részlethatárok mentén ezért
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indokolt az évtizedes cserjesáv meghagyása, mind táplálkozás (kökény, gyepürózsa, galagonya), mind
a fészkelő hely tekintetében.
III. Nagyobb részt fával borított terület, ahol zömében fakitermelést jelent a beavatkozás. Ide
tartoznak a Vad-telep 1 és Vad-telep 2 elegyetlen akácos munkaterületek és a cél és beavatkozási
terület déli részén a Vad-telep 3 és Vad-telep 4 fehér fűzes erdőfoltok.
A két akácos munkaterületen a vegyszeres beavatkozás csak a fakitermelést követően a felverődő
sarjak eltávolításánál javasolt, A fűzesek nagyon rossz egészségi állapota miatt indokolt a tarvágás,
azzal a megkötéssel, hogy a szép és egészséges cser (Quercus cerris) egyedeket, az időközben a fűzek
árnyékában felnőtt vadkörte (Pyrus pyraster), és egyéb lomb egyedeket a fáslegelő kialakítása érdekében
meg kell kímélni. Mindkét fűzes területén a borítottság 20% os maradna a visszahagyott lomb
faegyedek miatt.
Itt nem erdőként nyilvántartott területen (jelen esetben szántó művelési ágú területen) történik
fakivágás, így ezt egy nyomtatványon 30 nappal a tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságán. Ez megtörtént, az adott munkaterületen
lévő 175 brm3 fehér fűz (az akáccal és a szillel együtt) 2013-ban tervezett kivágását az Igazgatóság
tudomásul vette, ez alapján a tárgyév december 31-ig a fakivágás elvégezhető. A jóváhagyott
bejelentő lapot a pályázathoz mellékeljük.
A hat munkaterületen a felvázolt munkák első beavatkozási ideje vegetációs időn kívül, szeptember
és február vége között lehet. A második és harmadik évi beavatkozás ideje a legeltetés függvényeként
változhat. A tisztító kaszálás/szárzúzás a vegetációs idő vége fele, a széna betakarítás esetén július
második felétől esedékes. A sarjleverést a füzek esetén július második felében, a szárzúzást pedig
vegetációs időn kívül kell végezni. Az akác sarjak permetezése szeptember és október hónapokban
végezhető.
A munkaterületek helyszínrajzát a A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve
térképekkel” specifikáció tartalmazza.
A veszprémi Mikládon tervezett beavatkozások
A tájképromboló tájidegen özöngyomok térhódításának megállítására beavatkozásokat tervezünk.
Mivel a terület rendkívül érzékeny a legkisebb bolygatásra is, fokozott figyelmet kell fordítani a
minden beavatkozásra, hogy a tájidegen özöngyomok ne terjedjenek a gát területén. A gyomos
területek számának és kiterjedésének csökkentése érdekében folyamatos kezelés, rekonstrukció
szükséges. A beavatkozások csak és kizárólag fenntartható módon és a természetvédelem érdekeinek
maximális figyelembevételével történhetnek. A töltés belső és mentett oldalán rekettye fűzes borítja
be az egykori tó feneket. Ennek a visszaszorítása lenne a cél. Öt munkaterületen kell elvégezni a
rekettye fűz visszavágását és a biomassza eltávolítását. A vízborítás bizonytalansága, és az évek óta
felhalmozódó száraz nád nagymennyisége miatt a terület rendkívül tűzveszélyes. Mindebből adódóan
a levágott rekettye helyben történő elégetése nem javasolt!
A terület süppedékes volta miatt nehéz géppel szinte megközelíthetetlen, ezért kézi gépi levágás,
kihordás, aprítékolás az elfogadható technológia. A munkavégzés ideje vegetációs időn kívül,
október elejétől február végéig tarthat. Lehetőség szerint a két megismételt karbantartó
szárzúzás/levágást is erre az időpontra kell ütemezni.
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A munkaterületek helyszínrajzát „A cél és beavatkozási területek 3 éves összesített feladatterve
térképekkel” specifikáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.

A 2. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-112012-0014 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz
alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási szerződés keretében:
Mennyiség:
a.) A vízi-növényzet visszaszorítása és az egykori vízlevezető csatornák tisztítása tihanyi Külső-tó
területén. A munkálatokat két egymást követő évben kell elvégezni. A munkavégzés a csatornák
tisztítása esetében augusztus 1. és január 31., a növényzet visszaszorítása esetében pedig augusztus 1.
és október 30. között történhet.
A munkálatok leírása:
A növényzet visszaszorítását célzó munkákat elő kell készíteni, biztosítani kell a tavon a munkát
végző gépek mozgásának helyét, útvonalait, illetve a kitermelt növényanyag kiszállítási nyomvonalait
és deponálási helyeit. Ehhez a tó 1809-ben készült, majd a későbbiekben többször helyreállított
vízlevező árokrendszerét használjuk. A vízlevezető rendszer 1976-ban végleg lezárásra került, a tavon
belüli árokrendszer azonban jelentős részben ma is fellelhető. Az alább részletezett munkákkal az
egykori levezető-árkok egy részének helyreállítását végezzük el. Az 1. évben a tényleges helyreállítás
munkái kerülnek sorra, a 2. évben azonban szükség lesz a leírt beavatkozásokra az eredmény
stabilizálása érdekében.
A vízi-növényzet visszaszorítása a meglévő nyílt vízfoltok szegélyében található növényzet vegetációs
időszakon belüli, víz alatti vágásával történik. A levágott növényanyagot a kitisztított
csatornarendszeren keresztül a partra kell szállítani. A parton a deponálásra korlátozott terület áll
rendelkezésre, ezért a kiszállított anyag elszállításáról (aprítás után komposztálásra) folyamatosan
gondoskodni kell.
Az első évben:
1.
2,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása
tuskószedés nélkül. Ezen előkészítő munkák során alkalmassá kell tenni a területet a későbbi
munkálatok során történő közlekedéshez, a kitermelt anyagok mozgatásához és deponálásához. A
termelődő növényanyagot a területről el kell szállítani.
2.
1,0 ha kotrás úszó markoló kotróval, szállító pontonra rakás, kirakóhelyre szállítás, partra
karolás, elhelyezés a deponáló helyen. A deponálás helye a Külső-tó egykori levezető árka, az
anyagmozgatás távolsága mintegy 200 m. A munka során a csatornákban összegyűlt szerves törmelék
(lágyiszap) és a benőtt növényzet eltávolítása (rizómákkal együtt) történik meg.
3.
10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha
hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
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4.
A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi
komposztáló telepre. A kitermelt növényanyagot a helyszínről el kell szállítani, a helyszínen csak
átmeneti deponálás lehetséges. Az anyagot a továbbiakban a Vállalkozónak biomasszaként kell
hasznosítani, a Megrendelő fenntartja a jogot a felhasználás ellenőrzésére.
A második évben:
1.
1,0 ha levezető csatorna és bejáró fa-, cserje-, aljnövényzet-, kézi és kézi kisgépes tisztítása
tuskószedés nélkül (az előző évivel megegyező területen, döntően az újonnan felverődő növényzet
miatt)
2.
10,0 ha nádvágás víz alatt, nádgyökér felett és parti gyűjtőhelyre szállítás, valamint 1,0 ha
hínárvágás, a levágott növényanyag partra szállítása
3.
A kitermelt növényanyag folyamatos helyszíni aprítása és elszállítása a balatonfüredi
komposztáló telepre
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 2 éves időtartama alatt értendő.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.

A 3. rész tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-112012-0014 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet
visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében:
A Kornyi tó erősen benőtt növényállományából 10,0 ha felületű nád és egyéb vízinövényzet
vízfelszín alatti, nádgyökér feletti, alternáló kaszás vágása, és parti gyűjtőhelyre történő kiszállítása. A
munkát azonos területen, 2014. év tavaszán kell elvégezni. A vágási helyszín és a kirakási helyszín
között legalább 2,5 m széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak a kialakítása is a vágási
felszín részét képezi.
A beavatkozások célja a Kornyi-tó benádasodott, vízi növényzettel borított növényzettel borított
felszínének megbontása, a szabad, nyílt vízfelület növelése érdekében. 100 000 m2 területet kell a
nádtól megtisztítani víz alatti nádvágással, 40 cm vízállás alatt pedig élővízben használatra
engedélyezett gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával kell a nádat, egyéb
vízinövényzetet visszaszorítani.
A téli nádvágás nem a jelen eljárásban nyertes ajánlattevő feladata.
Tavasszal- téli nádvágás után a frissen feltörő nádsípok 30-50 cm magasságánál víz alatti nádvágás
speciális úszó/kétéltű munkagéppel történik, ami képes a levágott biomassza kiszállítására is. A
nádvágás a víz alatt mintegy 5-10 cm-el történik ujjas kaszával. Vágás után a munkagép speciális
rakodó gémjével a levágott növényzetet összegyűjti, majd a gép rakodó felületére deponálva azt a
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partra szállítja. A májusi nádvágási tapasztalatok szerint hektáronként átlagosan mintegy 20 t (kb. 70
m3), így a teljes 10 ha területen összesen 200 t (kb.700 m3) nád keletkezik. A levágott nád a parton
kerül deponálásra, szikkasztásra.
A munka több részterület vágásával valósul meg. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között 2,5 m
széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak kialakítása is a vágási felszín részét képezi.
Csekély zöldtömegű biomasszáról van szó, melynek felhasználása a változatelemzés eredményének
megfelelően a Kornyi tóval szomszédos juhhodály komplexumban történik szikkadás és szárítás után
alomként.
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 1 éves időtartama alatt értendő.
A beavatkozások célja a Kornyi-tó benádasodott, vízi növényzettel borított medrének megbontása, a
szabad, nyílt vízfelület növelése érdekében. A 100 000 m2 területet kell a nádtól megtisztítani. A
nádvágás, a nád kiírtásának módozatait a tó vízállásának függvényében az alábbiakban mutatjuk be:
1. Víz alatti nádvágás.
A beavatkozásra kijelölt területeken az extra alacsony tarlómagassággal – jégszinten – végzett téli
nádaratás után a tavasszal frissen feltörő nádsípok 30-50 cm magasságánál víz alatti nádvágás
speciális úszó/kétéltű munkagéppel történik, ami képes a levágott biomassza kiszállítására is. A
TRUXOR (vagy azzal egyenértékű) hernyótalpas, vízen és szárazföldön is mozgásra képes speciális,
vizimunkákra kifejlesztett munkagép, számtalan kiegészítő, az adott feladatoknak megfelelő
munkaeszközzel. A nádvágás a víz alatt mintegy 5-10 cm-el történik ujjas kaszával. Vágás után a
munkagép speciális rakodó gémjével a levágott növényzetet összegyűjti, majd a gép rakodó felületére
deponálva azt a partra szállítja. A májusi nádvágási tapasztalatok szerint hektáronként átlagosan
mintegy 20 t (kb. 70 m3), így a teljes 10 ha területen összesen 200 t (kb. 700 m3) nád keletkezik.
Alapvetően ezt a módszert szeretnénk követni, amennyiben a tóban levő vízkészlet ezt lehetővé teszi.
Kiszáradás esetén kényszerülünk a 2. számú megoldás végrehajtására.
2. Vegyszeres növényirtás.
Lehetőség szerint kerülendő eljárás, de ha az időjárási viszonyok alakulása lehetetlenné teszi a víz
alatti nádvágást, azaz a tó vízszintje olyan alacsonnyá válik, hogy nem valósítható meg a víz alatti
nádvágás, akkor ez a másik lehetséges alternatíva. Speciális, élővízekben is használható formulációjú
herbicidekkel, környezetkímélő módon történő vegyszeres gyomirtásról van szó.
A vegyszernek, élővizekben is használhatónak kell lennie, méhekre nem lehet veszélyes.
A vegyszeres kezelést a környezeti károk lehetséges legkisebb mértékű csökkentése miatt kenőgéppel
végezzük el. A kenőgép egy speciális- vegyszertakarékos, környezetkímélő munkagép, ami a
kijuttatandó vegyszeradagot egy adott magasságban a növény felületére hengerrel, vagy szalagokkal,
gyakorlatilag csepegésmentesen, célzottan juttatja ki.
A kenőgép hatékony alkalmazásához- figyelembe véve a speciális terep és talajviszonyokat megfelelő
munkagép kell, ami a helyenként zsombékos, másutt iszapos területen is biztonsággal közlekedik.
A munka több részterület vágásával valósul meg. A vágási helyszín és a kirakási helyszín között 2,5 m
széles járható vízfelszínnek kell lennie, vagy annak kialakítása is a vágási felszín részét képezi.
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A beavatkozás helyén alacsonyan, a jég/ víz felszínén való tarlóval aratjuk a nádat. Terveink szerint a
téli nádaratás után a késő tavaszi, kora nyári április végén, május elején vágnánk a nád sarjakat, amik
ekkor – időjárás függvényében – 30- 50 cm hosszúságúak.
A korai nádvágás indokai a következők:
• A téli nádvágás után a tó terepadottságai miatt a tó teljes felülete belátható, jól
meghatározhatók az esetleges fészkelő pontok helyei, így azok messze kikerülhetők, az
esetleges fészkelő helyek konkrét zavarása nélkül a beavatkozási munka elvégezhető.
• A korai nádvágás miatt lényegesen kisebb mennyiségű biomasszát kell letermelni, aminek a
költsége is arányos a teljes értékű nád letermelési költségével.
• A levágott zöld nád helyben hasznosítható.
• A munkaművelet gyorsan végrehajtható, költségkímélő, és az élővilágot kevésbé zavarja.
A levágott nád a parton kerül deponálásra, szikkasztásra, szárításra. Csekély zöldtömegű biomasszáról
van szó, melynek felhasználása az „A” változat szerint a Kornyi tóval szomszédos juhhodály
komplexumban történhet szikkadás és szárítás után alomként.
A fenti mennyiség a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés 1 éves időtartama alatt értendő.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elbírálásra kerülő ajánlati árat a víz alatti nádvágással megvalósítandó
élőhely rekonstrukcióra, vízi-növényzet visszaszorítására vonatkozó munkálatokra kell megtenni, ez
az ár szolgál az ajánlatok összehasonlításának alapjául. A Kornyi tó esetében a klimatikus viszonyok
előre nem látható módon történő változása miatt elképzelhető, hogy a víz alatti nádvágás technológai
megvalósításához szükséges min. 40 cm víz mélység nem lesz a tóban 40 cm vízállás alatt a víz alatti
nádvágás helyett élővízben is használatra engedélyezett gyomirtószert kell környezetkímélő módon
elsodródás-csepegésmentesen kenőgép segítségével kijuttatni, s azzal a nádat és egyéb
vízinövényzetet visszaszorítani. A fentiekben írt gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával
elvégzett munkálatok ellenszolgáltatásának megfizetésére a víz alatti nádvágásra megajánlott ajánlati
ár 15%-ának megfelelő összeg erejéig kerül sor, amelyet az Ajánlattevő tudomásul vesz. A
gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával történő munkálatok elvégzése kapcsán
kifizetendő – az említett 15%-nak megfelelő – összeg magában foglalja a teljes munka és
anyagköltséget (felhasznált vegyszerek ára, valamint a felvonulás árát) is.
A nyertes ajánlattevő havonta köteles a munkák előrehaladásáról jelentést készíteni Ajánlatkérő
részére.
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III. Szerződéstervezet

II. SZERZŐDÉSTERVEZET
Vállalkozási szerződés
az 1. részre
Amelyet egyrészről a

másrészről a(z)

név: *nyertes ajánlattevő adatai
székhely: *nyertes ajánlattevő adatai
képviselő: *nyertes ajánlattevő adatai
nyilvántartó cégbíróság neve: *nyertes ajánlattevő adatai
cégjegyzékszám: *nyertes ajánlattevő adatai
adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
közösségi adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
statisztikai számjele: *nyertes ajánlattevő adatai
számlavezető pénzintézet neve: *nyertes ajánlattevő adatai
pénzforgalmi számla száma: *nyertes ajánlattevő adatai
mint ’Vállalkozó’

együttesen: Felek között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek az 1. része tekintetében nyertes
ajánlattevője a Vállalkozó lett. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett
dokumentumok a szerződés részét képezik.
1.

A szerződés tárgya

1.1. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014
azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
területein” elnevezésű projekt keretében szelektív cserjeirtás és fakivágás vállalkozási szerződés
keretében.
1.2. A Vállalkozó feladatai: Vállalkozó feladatait, az egyes munkaműveleteket az ajánlati felhívás
II.2.1/ pontja, valamint az ajánlati dokumentáció Specifikációjában leírtak részletesen
tartalmazzák.
1.3.

A feladatokat azok szükségessége szerint, esetenként pedig a jelzett ismétlődésnek
megfelelően kell elvégezni.
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1.4.
1.5.

A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, melyek a
szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek.
A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés által
meghatározott feladatok teljes körű ellátását.

2.

A szerződés hatályba lépése, a szerződés teljesítési időpontja, átadás-átvétel

2.1.
2.2.

Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba.
A Vállalkozónak jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba lépését
követően azonnal meg kell kezdenie, és 36 hónapos időtartamban kell ellátnia.

3.

A teljesítés helyei
Miklád, Köveskál Vadtelep, Sásdi legelő, Kopasz hegy, Csönge-hegy

4.

Szerződéses ár

4.1.

A Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatai elvégzéséért az ajánlatában rögzített ajánlati
árnak megfelelő vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozói díj tartalmazza az adott feladat teljesítésével kapcsolatos összes költséget, a
Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a Megrendelővel szemben
nem léphet fel.
A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
Megrendelő a vállalkozói díjat a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdései szerinti 30 napon belül fizeti
meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A kifizetésre irányadóak és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. A vállalkozói díj 100
%-át a szállítói finanszírozás keretében a Támogató utalja át Vállalkozó
…………………………………
Banknál
vezetett
…………………………………………………… számú bankszámlájára a számla
kézhezvételétől számított 30 (Harminc) napon belül.

4.2.
4.3.
4.4.

A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre
nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú
kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges
fizetési késedelméért Megrendelő felelősséget nem vállal.
A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre
nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú
kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A KSZ esetleges fizetési késedelméért
Megrendelő felelősséget nem vállal.
Megrendelő nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési
késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem
esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a
Szállító részére.
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5.

Fizetési feltételek

5.1.

A Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előlegre tart igényt.
Az előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül, 1. számú melléklet) a Vállalkozó közvetlenül a
közreműködő szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)

5.2.

A vállalkozó évente nyújthat be számlát, a szerződés időtartama alatt 2 részszámla és egy
végszámla benyújtására van lehetőség, a vállalkozói díj egyenlő részeiről. (Első részszámla az
első évben elvégzett munkák után, a második részszámla a második évben elvégzett munkák
után, végszámla a harmadik évben elvégzett munkák teljesítését követően).

5.3.

A Vállalkozó minden év végén az elvégzett munkáról köteles írásban beszámolni a
Megrendelő képviselője részére, aki jogosult az elvégzett munka tartalmi igazolására, azaz
kiállítja (aláírja) a teljesítési igazolást. Egyébiránt a Vállalkozó havonta köteles a munkák
előrehaladásáról jelentést készíteni a Megrendelő részére.
Számla csak a vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás Megrendelő 13.1. pontjában
meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása (aláírása)
után nyújtható be és fizethető ki.
A fenti teljesítésigazolás nélkül a számla nem állítható ki, illetve nem fizethető ki a vállalkozó
részére.
A számla kiállításakor a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló
módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/B. § (2) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni vállalkozónak.
A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdései az
irányadóak.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.

A felek jogai és kötelességei

6.1.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek érdekében a
megrendelő kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek) rendszeres kapcsolatot
tartanak fenn a vállalkozóval, aki a szerződés teljesítésének állásáról – kérésre – írásban
beszámol megrendelő vagy kapcsolattartója felé.
A fentieken túl szerződés teljesítésekor a vállalkozó köteles a megrendelővel rendszeres
egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az egyeztetésen áttekintik és
kiértékelik a feladatok előrehaladásának állását, mértékét.
A Megrendelő az ún. egyedi megrendelőben rendeli meg az adott területre vonatkozó
feladatok elvégzését. A Vállalkozó a megrendelést nem utasíthatja vissza, ugyanakkor a
részletekről a felek kötelesek egyeztetni.

6.2.
6.3.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

Az egyes munkaművelet vagy munkaműveletek megrendelése legkésőbb 24 órával az adott
munka végzése kötelező megkezdése előtt kiadásra kerül. Amennyiben az időjárási viszonyok
a munkavégzést nem teszik lehetővé az időszak az első munkavégzésre alkalmas napra
hosszabbodik.
A vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti
minden kötelezettségét – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok
teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel
teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy jelen szerződés teljesítése során
a megrendelő szakmai szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására
jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.
Megrendelő köteles a vállalkozó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez minden
segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan átadni,
illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat, különös tekintettel a
Dokumentációban meghatározott információkra. Amennyiben ezek az információk,
dokumentumok elektronikus formában is a megrendelő birtokában vannak, úgy azokat
elektronikus úton adja át.
A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok
elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás elsősorban elektronikus úton történik. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy
jelen szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók
kerülnek kinyomtatásra.
A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy minden kommunikáció e-mailben fog
történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések
hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.
Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a
vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült dokumentumokat bemutatni.
Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek
akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről
és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak
minden következményét a vállalkozó viseli.
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a megrendelő érdekében, annak
utasításait figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul
köteles teljesíteni.
Amennyiben a vállalkozó a megrendelőt arról értesíti, hogy szakszerűtlen, helytelen utasítást
adott, és megbízó a fenti értesítés ellenére utasítását fenntartja, úgy a vállalkozó az utasítás
végrehajtásából eredő következményekért nem felel.
Vállalkozó szavatol azért is, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, valamint azok eredményei
az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározottaknak mindenben megfelelnek.
A vállalkozó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával
köteles teljesíteni. A vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül
felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
A vállalkozó, illetve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó(k) köteles(ek) betartani a
vonatkozó környezet- és természetvédelmi jogszabályokat, előírásokat. A vállalkozó jelen
szerződés teljesítése során köteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen
szerződésben meghatározott tevékenysége természetvédelmi területen folyik, s törekednie
kell a járulékos környezetterhelés csökkentésére.
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6.16.
6.17.

6.18.
6.19.

6.20.

A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére.
Felek figyelembe veszik és alkalmazzák a környezeti szempontokat (zöld beszerzés), azaz a
másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási
arányát a lehető legnagyobb mértékre növelik a teljes alapanyag felhasználáson belül. A
szerződés teljesítése során vállalják, hogy tudatos minimalizálásra törekednek a zaj, por,
pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében, és a szerződés teljesítésének
körülményei kapcsán törekednek a környezettudatosságra.
A jelen szerződésben rögzített feladatok teljesítése során keletkezett biomasszával a
vállalkozó rendelkezik a felhívásban részletezett módon.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes
tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt,
kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad.
A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási
kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával
kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére.
Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a
jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

7.

Szerződésszegés

7.1.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.
Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az a gazdálkodó
szervezettől az adott esetben elvárható.
A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult
szerv intézkedése okozza.
A késedelmi kötbér alapja az 5.2 pontban foglalt részszámla szerinti nettó vállalkozási díj,
mértéke 10%/nap, de legfeljebb az 5.2 pontban foglalt részszámla szerinti nettó vállalkozói
díj 25 %-a. A Vállalkozó késedelembe esik, ha a Vállalkozónak felróható okból az 1. pontban
írt, az adott évre vonatkozó bármely munkát határidőre nem végzi el.
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó 2 % hibás-teljesítési kötbér megfizetésére
köteles, amelynek alapja a hibás teljesítéssel érintett, az 5.2 pontban foglalt részszámla szerinti
vállalkozói díj.
Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát
saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés a
Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a jelen szerződéstől elállhat, és jogosult
a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre, illetve ezt
meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
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7.7.

A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szemben
érvényesítse.
7.8.
Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a
megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
7.9.
A vállalkozó a fenti ponton túl a megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért
a Ptk. kártérítési szabályai alapján tartozik felelősséggel.
7.10. Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt
meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.* (4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §
(1d) bekezdése, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése szerint)

A Vállalkozónak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a
Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél
benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz
a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az
előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának
kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg
biztosítékaként.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)
8.

Vis maior

8.1.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve,
de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív
mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris
üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira
terjed ki
– természeti katasztrófa.
Felek rögzítik, hogy a viharos erejű szelet és jelentős mennyiségű csapadékot nem tekintik vis
maiornak.
Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát.
Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával,
melyről a felek előzetesen egyeztetnek.

8.2.
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8.3.

Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az
ésszerűen elképzelhető.

9.

Szerződésmódosítás

9.1.

9.3.

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján írásban
lehet módosítani.
Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon
belül köteles értesíteni.
Nem minősülnek szerződésmódosításnak jelen szerződés 4.3. pontjában foglaltak sem.

10.

Hatályba lépés, Érvényesség, részleges érvénytelenség

9.2.

Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Megrendelő a Miklád és Sásdi legelőre
vonatkozó vagyonkezelői jogokat megszerzi. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése
teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés
érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést
nem kötötték volna meg.
11.

A szerződés megszűnése

11.1.

Jelen szerződés megszűnik jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan
teljesítésével.
A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető.
A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a
felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli
felmondás), ha
– a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerződést annak lényegi feltétele
tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a
jogviszony további fenntartását nem teszi lehetővé;
– a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül
telt el;
– a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a
vonatkozó jogszabályok alapján;
– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
Megrendelő jogosult továbbá jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség
nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő kezdő

11.2.
11.3.

11.4.
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11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

11.9.

napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori
sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot kézbesítettnek
tekinteni.
A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) gyakorolásával okozott kárt a
szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni.
Bármelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a szerződés megszűnéséig
elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.
Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte
esetében elállhat.
A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő
megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket,
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a
megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt.125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

12.

Alkalmazandó jog
Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
– a Ptk.,
– a Kbt.,
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–
–

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény.

13.

A megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult és a kapcsolattartó,
illetve a vállalkozó kapcsolattartója

13.1.

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
[Szerződéskötéskor töltendő ki.]
Megrendelő kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………
[Szerződéskötéskor töltendő ki.]
Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………
[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

13.2.

13.3.

15. Egyéb
15.1.

15.3.

15.4.
15.5.

A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt
kezelendők:
− Eljárást megindító felhívás,
− Ajánlattételi Dokumentáció,
− Vállalkozó ajánlata.
A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van,
akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben –
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket –
a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás
esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db
eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.
Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Csopak, 2013.
………………………..
képviseli
Megrendelő

………………………………….
x
x
Vállalkozó
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[hely], [dátum]

Közreműködő Szervezet ellenjegyzése
képviseletében:

1. számú melléklet
A projekt azonosító száma: <projekt EMIR-beli azonosítója>
A Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő neve: <megnevezése>
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés száma: <a szállítói
szerződés száma>
Szállítói előlegbekérő
1. Alapadatok
Előlegbekérő sorszáma:
Igényelt szállítói előleg összege (Ft):
Jóváírandó bankszámla száma:
2. Megjegyzés:
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3. Dokumentumok:
Feltöltött fájl neve

Dokumentum címe

4. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett módon
csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy
végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásom jelenleg nem áll
fenn.
Az előlegbekérő alapján igényelt szállítói előleg a <projekt azonosító száma> számú projekt
megvalósításával kapcsolatban merült fel.
Tudomásul veszem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján igényelt
szállítói előleg finanszírozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint támogató, valamint a
képviseletében …………………………….., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a szállítói előleg kifizetését az NFÜ független, általa megbízott
műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
Kijelentem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében köteles vagyok a
szállítói előlegre jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. §
(6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása valamint
garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.
Kijelentem, hogy biztosítékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan rendelkezésre áll.
Tudomásul veszem és egyben elismerem, hogy részemről szerződésszegésnek minősül különösen, de
nem kizárólagosan, ha
-

ellenem a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
folyamatban;
30 napot meghaladó időre köztartozóvá válok;
a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdem meg, vagy annak (rész)teljesítésével –
érdekkörömben felmerült okból – hatvan napos késedelembe esek;
érdekkörömben felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény;
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-

-

részemről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy
értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott
határidőn belül nem intézkedek;
a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítom
vagy használom fel, vagy a felhasználás KSZ általi ellenőrzését megakadályozom;
valótlan, hamis adatszolgáltatásom hitelt érdemlően bebizonyosodik.

Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles vagyok
tájékoztatni a Kedvezményezettet és a KSZ-t.
5. Előlegbekérő kedvezményezettnek megküldve: <megküldés dátuma>
Kelt: <dátum>
Aláírás
<cég képviseletére jogosult aláírása>
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Vállalkozási szerződés
a 2. részre
Amelyet egyrészről a

másrészről a(z)

név: *nyertes ajánlattevő adatai
székhely: *nyertes ajánlattevő adatai
képviselő: *nyertes ajánlattevő adatai
nyilvántartó cégbíróság neve: *nyertes ajánlattevő adatai
cégjegyzékszám: *nyertes ajánlattevő adatai
adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
közösségi adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
statisztikai számjele: *nyertes ajánlattevő adatai
számlavezető pénzintézet neve: *nyertes ajánlattevő adatai
pénzforgalmi számla száma: *nyertes ajánlattevő adatai
mint ’Vállalkozó’

együttesen: Felek között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek a 2. része vonatkozó nyertes ajánlattevője a
Vállalkozó lett. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok a
szerződés részét képezik.
1.

A szerződés tárgya

1.1.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014
azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása,
víz alatti nádvágás a tihanyi Külső-tó területén vállalkozási szerződés keretében.
A Vállalkozó feladatai: Vállalkozó feladatait, az egyes munkaműveleteket az ajánlati felhívás
II.2.1/ pontja, valamint az ajánlati dokumentáció Specifikációjában leírtak részletesen
tartalmazzák.
A feladatokat azok szükségessége szerint, esetenként pedig a jelzett ismétlődésnek
megfelelően kell elvégezni.

1.2.
1.3.
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1.4.
1.5.

A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, melyek a
szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek.
A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés által
meghatározott feladatok teljes körű ellátását.

2.

A szerződés hatályba lépése, a szerződés teljesítési időpontja, átadás-átvétel

2.3.
2.4.

Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba.
A Vállalkozónak jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba lépését
követően azonnal meg kell kezdenie, és 24 hónapos időtartamban kell ellátnia.

3.

A teljesítés helye
Tihanyi Külső-tó.

4.

Szerződéses ár

4.1.

A Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatai elvégzéséért az ajánlatában rögzített ajánlati
árnak megfelelő vállalkozói díj illeti meg.
4.2.
A vállalkozói díj tartalmazza az adott feladat teljesítésével kapcsolatos összes költséget, a
Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a Megrendelővel szemben
nem léphet fel.
4.3.
A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
4.4.
Megrendelő a vállalkozói díjat a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdései szerinti 30 napon belül fizeti
meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A kifizetésre irányadóak és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. A vállalkozói díj 100 %-át
a
szállítói
finanszírozás
keretében
a
Támogató
utalja
át
Vállalkozó
…………………………………
Banknál
vezetett
……………………………………………………
számú
bankszámlájára
a
számla
kézhezvételétől számított 30 (Harminc) napon belül.
A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre
nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú
kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges
fizetési késedelméért Megrendelő felelősséget nem vállal.
A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre
nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú
kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A KSZ esetleges fizetési késedelméért
Megrendelő felelősséget nem vállal.
Megrendelő nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési
késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem
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esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a
Szállító részére
5.

Fizetési feltételek

5.1. A Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előlegre tart igényt.
Az előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül, 1. számú melléklet) a Vállalkozó közvetlenül a
közreműködő szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)
5.2. Vállalkozó egy részszámla (első évben igazoltan elvégzett feladatok után az ellenérték 50%-a) és
egy végszámla (második évben igazoltan elvégzett feladatok után az ellenérték 50%-a)
benyújtására jogosult.
5.3. A Vállalkozó minden év végén az elvégzett munkáról köteles írásban beszámolni a Megrendelő
képviselője részére, aki jogosult az elvégzett munka tartalmi igazolására, azaz kiállítja (aláírja) a
teljesítési igazolást. Egyébiránt a Vállalkozó havonta köteles a munkák előrehaladásáról
jelentést készíteni a Megrendelő részére.
5.4. Számla csak a vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás Megrendelő 13.1. pontjában
meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása (aláírása)
után nyújtható be és fizethető ki.
5.5. A fenti teljesítésigazolás nélkül a számla nem állítható ki, illetve nem fizethető ki a vállalkozó
részére.
5.6. A számla kiállításakor a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
5.7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló
módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/B. § (2) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni vállalkozónak.
5.8. A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdései az irányadóak.
.
6.

A felek jogai és kötelességei

6.1.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek érdekében a
megrendelő kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek) rendszeres kapcsolatot
tartanak fenn a vállalkozóval, aki a szerződés teljesítésének állásáról – kérésre – írásban
beszámol megrendelő vagy kapcsolattartója felé.
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6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

A fentieken túl szerződés teljesítésekor a vállalkozó köteles a megrendelővel rendszeres
egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az egyeztetésen áttekintik és
kiértékelik a feladatok előrehaladásának állását, mértékét.
A Megrendelő az ún. egyedi megrendelőben rendeli meg az adott területre vonatkozó
feladatok elvégzését. A Vállalkozó a megrendelést nem utasíthatja vissza, ugyanakkor a
részletekről a felek kötelesek egyeztetni.
Az egyes munkaművelet vagy munkaműveletek megrendelése legkésőbb 24 órával az adott
munka végzése kötelező megkezdése előtt kiadásra kerül. Amennyiben az időjárási viszonyok
a munkavégzést nem teszik lehetővé az időszak az első munkavégzésre alkalmas napra
hosszabbodik.
A vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti
minden kötelezettségét – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok
teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel
teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy jelen szerződés teljesítése során
a megrendelő szakmai szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására
jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.
Megrendelő köteles a vállalkozó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez minden
segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan átadni,
illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat, különös tekintettel a
Dokumentációban meghatározott információkra. Amennyiben ezek az információk,
dokumentumok elektronikus formában is a megrendelő birtokában vannak, úgy azokat
elektronikus úton adja át. Megrendelő a nádvágásra vonatkozó természetvédelmi hatósági
engedélyeket beszerezte és azokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok
elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás elsősorban elektronikus úton történik. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy
jelen szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók
kerülnek kinyomtatásra.
A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy minden kommunikáció e-mailben fog
történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések
hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.
Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a
vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült dokumentumokat bemutatni.
Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek
akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről
és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak
minden következményét a vállalkozó viseli.
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a megrendelő érdekében, annak
utasításait figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul
köteles teljesíteni.
Amennyiben a vállalkozó a megrendelőt arról értesíti, hogy szakszerűtlen, helytelen utasítást
adott, és megbízó a fenti értesítés ellenére utasítását fenntartja, úgy a vállalkozó az utasítás
végrehajtásából eredő következményekért nem felel.
Vállalkozó szavatol azért is, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, valamint azok eredményei
az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározottaknak mindenben
megfelelnek.
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6.14.
6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

6.19.

A vállalkozó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával
köteles teljesíteni. A vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül
felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
A vállalkozó, illetve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó(k) köteles(ek) betartani a
vonatkozó környezet- és természetvédelmi jogszabályokat, előírásokat. A vállalkozó jelen
szerződés teljesítése során köteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen
szerződésben meghatározott tevékenysége természetvédelmi területen folyik, s törekednie
kell a járulékos környezetterhelés csökkentésére.
A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére.
Felek figyelembe veszik és alkalmazzák a környezeti szempontokat (zöld beszerzés), azaz a
másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási
arányát a lehető legnagyobb mértékre növelik a teljes alapanyag felhasználáson belül. A
szerződés teljesítése során vállalják, hogy tudatos minimalizálásra törekednek a zaj, por,
pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében, és a szerződés teljesítésének
körülményei kapcsán törekednek a környezettudatosságra.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes
tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt,
kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad.
A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási
kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával
kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére.
Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a
jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

7.

Szerződésszegés

7.1.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.
Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az a gazdálkodó
szervezettől az adott esetben elvárható.
A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult
szerv intézkedése okozza.
A késedelmi kötbér alapja az 5.2 pontban foglalt részszámla szerinti nettó vállalkozási díj,
mértéke 10%/nap, de legfeljebb az 5.2 pontban foglalt részszámla szerinti nettó vállalkozói
díj 25 %-a. A Vállalkozó késedelembe esik, ha a Vállalkozónak felróható okból az 1. pontban
írt, az adott évre vonatkozó bármely munkát határidőre nem végzi el.
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó 2 % hibás-teljesítési kötbér megfizetésére
köteles, amelynek alapja a hibás teljesítéssel érintett, az 5.2 pontban foglalt részszámla szerinti
vállalkozói díj.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
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7.6.

Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát
saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés a
Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a jelen szerződéstől elállhat, és jogosult
a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre, illetve ezt
meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
7.7.
A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szemben
érvényesítse.
7.8.
Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a
megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
7.9.
A vállalkozó a fenti ponton túl a megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért
a Ptk. kártérítési szabályai alapján tartozik felelősséggel.
7.10. Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az
ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.*
(4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a)
bekezdése szerint)
A Vállalkozónak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a
Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél
benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz
a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az
előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának
kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg
biztosítékaként.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)
8.

Vis maior

8.1.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve,
de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív
mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris
üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira
terjed ki
– természeti katasztrófa.
Felek rögzítik, hogy a viharos erejű szelet és jelentős mennyiségű csapadékot nem tekintik vis
maiornak.
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8.2.

8.3.

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát.
Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával,
melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az
ésszerűen elképzelhető.

9.

Szerződésmódosítás

9.1.

9.3.

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján írásban
lehet módosítani.
Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon
belül köteles értesíteni.
Nem minősülnek szerződésmódosításnak jelen szerződés 4.3. pontjában foglaltak sem.

10.

Érvényesség, részleges érvénytelenség

9.2.

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen
lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad,
kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11.

A szerződés megszűnése

11.1.

Jelen szerződés megszűnik jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan
teljesítésével.
A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető.
A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a
felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli
felmondás), ha
– a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerződést annak lényegi feltétele
tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a
jogviszony további fenntartását nem teszi lehetővé;
– a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül
telt el;
– a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a
vonatkozó jogszabályok alapján;

11.2.
11.3.
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11.4.

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

11.9.

– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
Megrendelő jogosult továbbá jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség
nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő kezdő
napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori
sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot kézbesítettnek
tekinteni.
A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) gyakorolásával okozott kárt a
szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni.
Bármelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a szerződés megszűnéséig
elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.
Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte
esetében elállhat.
A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő
megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket,
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a
megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt.125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

12.

Alkalmazandó jog
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Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
– a Ptk.,
– a Kbt.,
– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
– a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény.
13.

A megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult és a kapcsolattartó,
illetve a vállalkozó kapcsolattartója

13.1.

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
[Szerződéskötéskor töltendő ki.]
Megrendelő kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………
[Szerződéskötéskor töltendő ki.]
Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………
[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

13.2.

13.3.

14. Egyéb
14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt
kezelendők:
− Eljárást megindító felhívás,
− Ajánlattételi Dokumentáció,
− Vállalkozó ajánlata.
A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van,
akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben –
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket –
a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás
esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db
eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.
Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Csopak, 2013.
………………………..

………………………………….
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képviseli
Megrendelő

x
x
Vállalkozó

[hely], [dátum]

Közreműködő Szervezet ellenjegyzése
képviseletében:
1. számú melléklet
A projekt azonosító száma: <projekt EMIR-beli azonosítója>
A Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő neve: <megnevezése>
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés száma: <a szállítói
szerződés száma>
Szállítói előlegbekérő
1. Alapadatok
Előlegbekérő sorszáma:
Igényelt szállítói előleg összege (Ft):
Jóváírandó bankszámla száma:
2. Megjegyzés:
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3. Dokumentumok:
Feltöltött fájl neve

Dokumentum címe

4. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett módon
csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy
végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásom jelenleg nem áll
fenn.
Az előlegbekérő alapján igényelt szállítói előleg a <projekt azonosító száma> számú projekt
megvalósításával kapcsolatban merült fel.
Tudomásul veszem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján igényelt
szállítói előleg finanszírozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint támogató, valamint a
képviseletében …………………………….., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a szállítói előleg kifizetését az NFÜ független, általa megbízott
műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
Kijelentem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében köteles vagyok a
szállítói előlegre jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. §
(6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása valamint
garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.
Kijelentem, hogy biztosítékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan rendelkezésre áll.
Tudomásul veszem és egyben elismerem, hogy részemről szerződésszegésnek minősül különösen, de
nem kizárólagosan, ha
-

ellenem a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
folyamatban;
30 napot meghaladó időre köztartozóvá válok;
a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdem meg, vagy annak (rész)teljesítésével –
érdekkörömben felmerült okból – hatvan napos késedelembe esek;
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-

-

érdekkörömben felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény;
részemről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy
értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott
határidőn belül nem intézkedek;
a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítom
vagy használom fel, vagy a felhasználás KSZ általi ellenőrzését megakadályozom;
valótlan, hamis adatszolgáltatásom hitelt érdemlően bebizonyosodik.

Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles vagyok
tájékoztatni a Kedvezményezettet és a KSZ-t.
5. Előlegbekérő kedvezményezettnek megküldve: <megküldés dátuma>
Kelt: <dátum>
Aláírás
<cég képviseletére jogosult aláírása>
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Vállalkozási szerződés
a 3. részre
Amelyet egyrészről a

másrészről a(z)

név: *nyertes ajánlattevő adatai
székhely: *nyertes ajánlattevő adatai
képviselő: *nyertes ajánlattevő adatai
nyilvántartó cégbíróság neve: *nyertes ajánlattevő adatai
cégjegyzékszám: *nyertes ajánlattevő adatai
adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
közösségi adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
statisztikai számjele: *nyertes ajánlattevő adatai
számlavezető pénzintézet neve: *nyertes ajánlattevő adatai
pénzforgalmi számla száma: *nyertes ajánlattevő adatai
mint ’Vállalkozó’

együttesen: Felek között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek a 3. része vonatkozó nyertes ajánlattevője a
Vállalkozó lett. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok a
szerződés részét képezik.
1.

A szerződés tárgya

1.1.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014
azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság területein” elnevezésű projekt keretében élőhely rekonstrukció, vízi-növényzet
visszaszorítása a Kornyi tavon vállalkozási szerződés keretében.
A Vállalkozó feladatai: Vállalkozó feladatait, az egyes munkaműveleteket az ajánlati felhívás
II.2.1/ pontja, valamint az ajánlati dokumentáció Specifikációjában leírtak részletesen
tartalmazzák.
A feladatokat azok szükségessége szerint, esetenként pedig a jelzett ismétlődésnek
megfelelően kell elvégezni.
A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, melyek a
szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek.
A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés által
meghatározott feladatok teljes körű ellátását.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
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2.

A szerződés hatályba lépése, a szerződés teljesítési időpontja, átadás-átvétel

2.1.
2.2.

Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba.
A Vállalkozónak jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba lépését
követően azonnal meg kell kezdenie, és 12 hónapos időtartamban kell ellátnia.

3.

A teljesítés helye
Kornyi-tó.

4.

Szerződéses ár

4.1.

A Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatai elvégzéséért az ajánlatában rögzített ajánlati
árnak megfelelő vállalkozói díj illeti meg, azaz: ……………….Ft+Áfa, amely a víz alatti
nádvágással megvalósítandó élőhely rekonstrukcióra, vízi-növényzet visszaszorítására
vonatkozó munkálatokra vonatkozó egyösszegű vállalkozói díj. Tekintettel arra, hogy a
Kornyi tó esetében a klimatikus viszonyok előre nem látható módon történő változása miatt
40 cm vízállás alatt a víz alatti nádvágás helyett az ajánlati dokumentáció specifikációjában írt
gyomirtószer felhasználásával, kenőgép kijuttatásával kell a nádat visszaszorítani úgy ezen
utóbbi munkálatok ellenszolgáltatásának megfizetésére ………………..Ft+Áfa vállalkozói
díj 15%-ának megfelelő összeg erejéig, azaz ………………..Ft+Áfa kerül sor, amely összeg
magában foglalja a teljes munka és anyagköltséget (felhasznált vegyszerek ára, valamint a
felvonulás ára) is.
A vállalkozói díj tartalmazza az adott feladat teljesítésével kapcsolatos összes költséget, a
Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a Megrendelővel szemben
nem léphet fel.
A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.
Megrendelő a vállalkozói díjat a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdései szerinti 30 napon belül fizeti
meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A kifizetésre irányadóak és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. A vállalkozói díj 100
%-át a szállítói finanszírozás keretében a Támogató utalja át Vállalkozó
…………………………………
Banknál
vezetett
…………………………………………………… számú bankszámlájára a számla
kézhezvételétől számított 30 (Harminc) napon belül.

4.2.
4.3.
4.4.

A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre
nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú
kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges
fizetési késedelméért Megrendelő felelősséget nem vállal.
A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint
Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre
nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú
kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A KSZ esetleges fizetési késedelméért
Megrendelő felelősséget nem vállal.
Megrendelő nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési
késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem
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esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a
Szállító részére

5.

Fizetési feltételek

5.1.

A Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előlegre tart igényt.
Az előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül, 1. számú melléklet) a Vállalkozó közvetlenül a
közreműködő szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Vállalkozó egy végszámla (az igazoltan elvégzett feladatok után benyújtására jogosult.
A Vállalkozó a teljes, szerződésszerűen elvégzett munkáról köteles írásban beszámolni a
Megrendelő képviselője részére, aki jogosult az elvégzett munka tartalmi igazolására, azaz
kiállítja (aláírja) a teljesítési igazolást. Egyébiránt a Vállalkozó havonta köteles a munkák
előrehaladásáról jelentést készíteni a Megrendelő részére.
Számla csak a vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás Megrendelő 14.1. pontjában
meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása (aláírása)
után nyújtható be és fizethető ki.
A fenti teljesítésigazolás nélkül a számla nem állítható ki, illetve nem fizethető ki a vállalkozó
részére.
A számla kiállításakor a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló
módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/B. § (2) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot köteles megfizetni vállalkozónak.
A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 292/B. § (1)–(2) bekezdései az irányadóak.

6.

A felek jogai és kötelességei

6.1.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek érdekében a
megrendelő kapcsolattartója vagy az általa megjelölt személy(ek) rendszeres kapcsolatot
tartanak fenn a vállalkozóval, aki a szerződés teljesítésének állásáról – kérésre – írásban
beszámol megrendelő vagy kapcsolattartója felé.
A fentieken túl szerződés teljesítésekor a vállalkozó köteles a megrendelővel rendszeres
egyeztetést folytatni, és az előrehaladásról beszámolni. A felek az egyeztetésen áttekintik és
kiértékelik a feladatok előrehaladásának állását, mértékét.

6.2.
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

A Megrendelő az ún. egyedi megrendelőben rendeli meg az adott területre vonatkozó
feladatok elvégzését. A Vállalkozó a megrendelést nem utasíthatja vissza, ugyanakkor a
részletekről a felek kötelesek egyeztetni.
Az egyes munkaművelet vagy munkaműveletek megrendelése legkésőbb 24 órával az adott
munka végzése kötelező megkezdése előtt kiadásra kerül. Amennyiben az időjárási viszonyok
a munkavégzést nem teszik lehetővé az időszak az első munkavégzésre alkalmas napra
hosszabbodik.
A vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti
minden kötelezettségét – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok
teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható
szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel
teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy jelen szerződés teljesítése során
a megrendelő szakmai szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására
jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.
Megrendelő köteles a vállalkozó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez minden
segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan átadni,
illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat, különös tekintettel a
Dokumentációban meghatározott információkra. Amennyiben ezek az információk,
dokumentumok elektronikus formában is a megrendelő birtokában vannak, úgy azokat
elektronikus úton adja át. Megrendelő a nádvágásra vonatkozó természetvédelmi hatósági
engedélyeket beszerezte és azokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok
elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a
dokumentálás elsősorban elektronikus úton történik. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy
jelen szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók
kerülnek kinyomtatásra.
A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy minden kommunikáció e-mailben fog
történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések
hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.
Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére a
vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült dokumentumokat bemutatni.
Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek
akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről
és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak
minden következményét a vállalkozó viseli.
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a megrendelő érdekében, annak
utasításait figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul
köteles teljesíteni.
Amennyiben a vállalkozó a megrendelőt arról értesíti, hogy szakszerűtlen, helytelen utasítást
adott, és megbízó a fenti értesítés ellenére utasítását fenntartja, úgy a vállalkozó az utasítás
végrehajtásából eredő következményekért nem felel.
Vállalkozó szavatol azért is, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, valamint azok eredményei
az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározottaknak mindenben
megfelelnek.
A vállalkozó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával
köteles teljesíteni. A vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül
felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
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6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

6.19.

A vállalkozó, illetve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó(k) köteles(ek) betartani a
vonatkozó környezet- és természetvédelmi jogszabályokat, előírásokat. A vállalkozó jelen
szerződés teljesítése során köteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen
szerződésben meghatározott tevékenysége természetvédelmi területen folyik, s törekednie
kell a járulékos környezetterhelés csökkentésére.
A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére.
Felek figyelembe veszik és alkalmazzák a környezeti szempontokat (zöld beszerzés), azaz a
másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási
arányát a lehető legnagyobb mértékre növelik a teljes alapanyag felhasználáson belül. A
szerződés teljesítése során vállalják, hogy tudatos minimalizálásra törekednek a zaj, por,
pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében, és a szerződés teljesítésének
körülményei kapcsán törekednek a környezettudatosságra.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes
tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt,
kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad.
A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási
kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával
kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére.
Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a
jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.

7.

Szerződésszegés

7.1.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.
Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az a gazdálkodó
szervezettől az adott esetben elvárható.
A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult
szerv intézkedése okozza.
A késedelmi kötbér alapja az 5.2 pontban foglalt számla szerinti nettó vállalkozási díj, mértéke
10%/nap, de legfeljebb az 5.2 pontban foglalt számla szerinti nettó vállalkozói díj 25 %-a. A
Vállalkozó késedelembe esik, ha a Vállalkozónak felróható okból az 1. pontban írt bármely
munkát határidőre nem végzi el.
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó 2 % hibás-teljesítési kötbér megfizetésére
köteles, amelynek alapja a hibás teljesítéssel érintett, az 5.2 pontban foglalt számla szerinti
vállalkozói díj.
Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát
saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés a
Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a jelen szerződéstől elállhat, és jogosult

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
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a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre, illetve ezt
meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
7.7.
A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szemben
érvényesítse.
7.8.
Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek a
megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.
7.9.
A vállalkozó a fenti ponton túl a megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért
a Ptk. kártérítési szabályai alapján tartozik felelősséggel.
7.10 Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az
ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.*
(4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a)
bekezdése szerint)
A Vállalkozónak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a
Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél
benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz
a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az
előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának
kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg
biztosítékaként.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)
8.

Vis maior

8.1.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve,
de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív
mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris
üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira
terjed ki
– természeti katasztrófa.
Felek rögzítik, hogy a viharos erejű szelet és jelentős mennyiségű csapadékot nem tekintik vis
maiornak.

8.2.

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát.
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8.3.

Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával,
melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az
ésszerűen elképzelhető.

9.

Szerződésmódosítás

9.1.

9.3.

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján írásban
lehet módosítani.
Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon
belül köteles értesíteni.
Nem minősülnek szerződésmódosításnak jelen szerződés 4.3. pontjában foglaltak sem.

10.

Érvényesség, részleges érvénytelenség

9.2.

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen
lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad,
kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
11.

A szerződés megszűnése

11.1.

Jelen szerződés megszűnik jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan
teljesítésével.
A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető.
A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a
felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli
felmondás), ha
– a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerződést annak lényegi feltétele
tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a
jogviszony további fenntartását nem teszi lehetővé;
– a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül
telt el;
– a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a
vonatkozó jogszabályok alapján;
– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
Megrendelő jogosult továbbá jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség
nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő kezdő
napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori

11.2.
11.3.

11.4.
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11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

11.9.

sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot kézbesítettnek
tekinteni.
A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) gyakorolásával okozott kárt a
szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni.
Bármelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a szerződés megszűnéséig
elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.
Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte
esetében elállhat.
A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő
megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket,
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a
megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt.125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

12.

Alkalmazandó jog
Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
– a Ptk.,
– a Kbt.,
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–
–

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény.

13.

A megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult és a kapcsolattartó,
illetve a vállalkozó kapcsolattartója

13.1.

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
[Szerződéskötéskor töltendő ki.]
Megrendelő kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………
[Szerződéskötéskor töltendő ki.]
Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: ……………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………
[Az ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.]

13.2.

13.3.

14. Egyéb
14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt
kezelendők:
− Eljárást megindító felhívás,
− Ajánlattételi Dokumentáció,
− Vállalkozó ajánlata.
A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van,
akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben –
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket –
a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás
esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db
eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.
Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Csopak, 2013.
………………………..
képviseli
Megrendelő

………………………………….
x
x
Vállalkozó

73

[hely], [dátum]

Közreműködő Szervezet ellenjegyzése
képviseletében:

1. számú melléklet
A projekt azonosító száma: <projekt EMIR-beli azonosítója>
A Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő neve: <megnevezése>
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés száma: <a szállítói
szerződés száma>
Szállítói előlegbekérő
1. Alapadatok
Előlegbekérő sorszáma:
Igényelt szállítói előleg összege (Ft):
Jóváírandó bankszámla száma:
2. Megjegyzés:

74

3. Dokumentumok:
Feltöltött fájl neve

Dokumentum címe

4. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett módon
csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy
végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásom jelenleg nem áll
fenn.
Az előlegbekérő alapján igényelt szállítói előleg a <projekt azonosító száma> számú projekt
megvalósításával kapcsolatban merült fel.
Tudomásul veszem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése alapján igényelt
szállítói előleg finanszírozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint támogató, valamint a
képviseletében …………………………….., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a szállítói előleg kifizetését az NFÜ független, általa megbízott
műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.
Kijelentem, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében köteles vagyok a
szállítói előlegre jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. §
(6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. A szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása valamint
garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható.
Kijelentem, hogy biztosítékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan rendelkezésre áll.
Tudomásul veszem és egyben elismerem, hogy részemről szerződésszegésnek minősül különösen, de
nem kizárólagosan, ha
-

ellenem a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
folyamatban;
30 napot meghaladó időre köztartozóvá válok;
a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdem meg, vagy annak (rész)teljesítésével –
érdekkörömben felmerült okból – hatvan napos késedelembe esek;
érdekkörömben felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény;
részemről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy
értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az
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-

értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott
határidőn belül nem intézkedek;
a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítom
vagy használom fel, vagy a felhasználás KSZ általi ellenőrzését megakadályozom;
valótlan, hamis adatszolgáltatásom hitelt érdemlően bebizonyosodik.

Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles vagyok
tájékoztatni a Kedvezményezettet és a KSZ-t.
5. Előlegbekérő kedvezményezettnek megküldve: <megküldés dátuma>
Kelt: <dátum>
Aláírás
<cég képviseletére jogosult aláírása>
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IV. Iratminták
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BORÍTÓLAP

Az eljárás száma, tárgya:

A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító
számú projekt keretében szerves üledék és
növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás,
szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok
elvégzése.

Az cég pontos neve:
A cég eljárásban betöltött szerepe:
(kérjük a megfelelőt egyértelműen
megjelölni)
Címe:

ajánlattevő
alvállalkozó
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
A táblázatot kérjük kitölteni és az ajánlathoz csatolni
• ajánlattevő (közös ajánlattevők)
• alvállalkozó(k)
• kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)
vonatkozásában.
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FELOLVASÓLAP
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Ajánlattevő
(közös
ajánlattevők)
………………………………………………………………………

neve:

Ajánlattevő
(közös
ajánlattevők)
………………………………………………………………………

címe:

Az 1. rész tekintetében*:
Nettó ajánlati ár: ………………Ft
A 2. rész tekintetében*:
Nettó ajánlati ár: ………………Ft
A 3. rész tekintetében*:
Nettó ajánlati ár: ………………Ft
……………………………………….
cégszerű aláírása
*a megfelelő rész kitöltendő, nem kívánt rész törlendő
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője
meghatalmazom
………………………………………………………………………..…..-t
a
…………………………………………………………………………………
dolgozóját
az
alábbiakra:
• jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben
történő aláírására
• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
• a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve
kötelezőnek ismer el
• ……….
(*a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………….
Meghatalmazó
cégszerű aláírás

………………………………..
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: ………………………………………….
……………………………………

aláírás:

Lakcím: ……………………………………...…
2. név: ………………………………………….
……………………………………

aláírás:

Lakcím: ……………………………………...…
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
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Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján
/Ajánlati nyilatkozat/
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése
után kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati
dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat
vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az eljárást megindító felhívásban és
dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek
megfelelő módon történő teljesítésre, az ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés
teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni:
Közbeszerzési tevékenység /
munkarész
megnevezése
%-os
aránya

Alvállalkozó
megnevezése

székhelye

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés
teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
(*Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági
követelményeknek az alábbi szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni:
Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet megnevezése:

Kapacitásait
rendelkezésre Vonatkozó alkalmassági feltétel
bocsátó szervezet székhelye: megjelölése az ajánlati felhívás adott
pontjára hivatkozással:

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a szervezet(ek) által
rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk
venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:1
Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet megnevezése:

A rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének módja:

3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy a referenciát mint
1

Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre, az
erőforrás nem referenciákra vonatkozott, illetőleg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a Kbt.
55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt.
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erőforrást a rendelkezésünkre bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on vonjuk be a teljesítésbe,
amely lehetővé teszi a szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:2
Kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet megnevezése:

A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe történő
bevonásának módja:

4.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági
követelményeknek való megfelelés érdekében nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni
igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

2

Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel
alkalmasságának igazolásához.

84

Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel során
figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén
hatályos kötelezettségeket.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben
nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;
g);
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is
-, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt,
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott
korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
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bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési
kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a
fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a
részére határidőben fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási,
vagy bírósági határozat megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott
jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
(3) Az (1) bekezdés e) pontjában említett adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági
szereplő tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési
kötelezettséget kell érteni.
(4) Az (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más
tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében
a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló,
2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben
való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés
bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban
bűncselekmény esetén az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót,
c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
d) pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott
pénzmosást kell érteni.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül,
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül,
amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja
alapján nyilatkozom, hogy
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: …………………………….
b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.), illetőleg a 2.) a) vagy b) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

89

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban az alábbi jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
…………………………………..
Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak
fenn.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban nincs olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül
több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben
nem állnak fenn a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt kizáró okok.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott –
jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél
nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás
során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem
régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven
belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja alapján
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 56.§, illetve az 57.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg
az alkalmasság igazolás érdekében más szervezetet.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről és bankszámlákról
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk csak az alábbiakban
felsorolt bankszámlákkal rendelkezik:
1.
Pénzintézet neve:
Pénzintézet székhelye:
Pénzintézet cégjegyzékszáma:
Bankszámla szám(ok):
Bankszámlanyitás(ok) dátuma:
2.
Pénzintézet neve:
Pénzintézet székhelye:
Pénzintézet cégjegyzékszáma:
Bankszámla szám(ok):
Bankszámlanyitás(ok) dátuma:
3. (stb)
Pénzintézet neve:
Pénzintézet székhelye:
Pénzintézet cégjegyzékszáma:
Bankszámla szám(ok):
Bankszámlanyitás(ok) dátuma:
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi,
gazdasági feltételekről
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője
a
fenti
közbeszerzési
eljárás
során
kijelentem,
hogy
a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez
szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési
eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági
erőforrásokkal rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Egyúttal nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk
az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.3

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
3

Abban az esetben, ha a szervezet által a részvételre jelentkező rendelkezésére bocsátott erőforrás a szerződés teljesítése
során ténylegesen igénybe vehető, és az igénybevétel módjáról a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja
szerint nyilatkozik, a kezességvállaló nyilatkozat törölhető.
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cégszerű aláírás
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Referenciaigazolás / –nyilatkozat
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég referencia nyilatkozat
kiállítására jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
A referencia tárgya (a továbbiakban: referencia) olyan részletességgel leírva, hogy abból az
alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen:
………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………
…..
A referencia kivitelezőjének neve, székhelye:
…………………………………………………………..
A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje:
………………………………………………………..
A referencia megvalósításának ellenszolgáltatása (nettó összeg): ……………………………………
vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat (pl. ………..): …………………………….

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
aláírás
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Nyilatkozat a szolgáltatás teljesítéséért felelős személyről
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást nyújtó
szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. §
(3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő, illetve vezetői és különösen a szolgáltatás teljesítéséért
felelős
személyek az alábbiak:
Neve

Végzettsége,
képzettsége

Az eljárást
megindító
felhívásban
meghatározott
területen
megszerzett
gyakorlat
időtartama (év)

Jelen projektben ellátott feladat

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai,
műszaki feltételekről
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője
a
fenti
közbeszerzési
eljárás
során
kijelentem,
hogy
a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez
szükséges szakmai, műszaki feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési
eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki erőforrásokkal
rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi műszaki, szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló
2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Titoktartási nyilatkozat
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és
egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérő
rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas információnak tekintendő és minden ilyen
bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül,
bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat
benyújtása.
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi
információkra:
a)

Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a
Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b)

Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak
a Nyilatkozattevő számára, vagy

c)

Melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy
amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy

d)

Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától számított
3 év elteltével szűnik meg.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
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cégszerű aláírás
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Nyilatkozat üzleti titokról
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat
elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem
annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti
titkot nem tartalmaz.
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a dokumentációban megadott
szerződéstervezet(ek)ben foglaltakat teljes körűen elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul
teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról*
1.rész/2. rész/3. rész tekintetében**
Az eljárás tárgya: A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében
szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás
munkálatok elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként történő
kihirdetésünk esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot, melynek mértéke tekintetében a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig
mentesülünk a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg
összegével megegyező biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában, illetve az ajánlati
felhívás III.1.1) pontjában meghatározott módon legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának
időpontjáig az NFÜ rendelkezésére bocsátjuk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

**részenként nyújtandó be a nyilatkozat az adott rész tekintetében
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………….(.) felelőségem teljes tudatában kijelentem, hogy a A KEOP3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú projekt keretében szerves üledék és növényzet
eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése tárgyú
közbeszerzési eljárásban a ................................................................. (gazdasági szereplő megnevezése,
címe, adószáma) által benyújtott nyilatkozatok és igazolások szerint a közbeszerzés tárgyának …
részének megvalósításában részt kívánok venni és nyertesség esetén a rendelkezésére állok a teljesítés
időtartama alatt.

Név:
Beosztás:
Aláírás:
Helyszín és Dátum:
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