
Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 256/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Napirend megállapítása  

 

 

 

Sürgősségi indítvány: 

 Mezőkövesd Város Önkormányzatának rendelete a Környezetvédelmi Alapról 

 Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző 

  Referens: Tóth Pál munkatárs 

 

1.) Helyi turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szervezet létrehozása  

Előadó:  Tállai András polgármester 

Referens:  Lázárné Csirmaz Henrietta Tourinform Iroda vezetője 

  Tóthné Márton Gabriella Idegenforgalmi Egyesület elnöke 

 

2.) Szent Imre Tagiskola II. fordulóra pályázat benyújtása  

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens.  Nagy István stratégiai referens 

 

3.) Közbeszerzési eljárás a funkcióbővítő városrehabilitációval kapcsolatos kiviteli 

tervek elkészítésére 

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs  

 

4.) Zsóry-fürdő fejlesztésével kapcsolatos vállalkozási és szolgáltatói szerződés-

tervezetek véleményezése  

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs  

 

5.) Kézdivásárhelyi meghívásra delegáció küldése 

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Kazárné Kalber Nikoletta munkatárs   

 

 

 

ZÁRT   ÜLÉS  

 

 

6.) Mezőkövesd szennyvízcsatornával nem rendelkező része szennyvízcsatorna 

hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelező kiválasztása  

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs  
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7.) A Szent Imre tagiskola fejlesztésére indult közbeszerzési eljárás kivitelezőjének 

kiválasztása  

Előadó:  Tállai András polgármester  

Referens:  Pázmándi Tamás munkatárs  

 

  Felelős:  Polgármester  

  Határidő:  értelem szerint  

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 19/2009. (VII.18.) ÖK. számú  

R E N D E L E T E  

 

 

Környezetvédelmi Alapról 

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§. (1) 

bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján Mezőkövesd város Önkormányzata a következő 

rendeletet alkotja: 

 

A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei 

1. §. 
 

(1)  Mezőkövesd város Önkormányzata „ Környezetvédelmi Alap”-ot  (továbbiakban: Alap) 

hoz    létre. 

(2)  Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat 

környezetvédelmi  feladatainak ellátását, különösen: 

 

a./  a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,  

b./  a környezeti ártalmak mérséklése, megelőzése, 

c./  a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének   

elősegítése 

d./  a zöldfelület gazdálkodás,  

e./  a környezetvédelmi oktatás, nevelés, együttműködés területén. 

 

2. §. 
Az alap bevételei: 

 

 a./  a Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege 

 b./  a területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat területén jogerősen kiszabott 

       környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 

 c./  a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott     

része 

 d./  az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által       

az Alap  részére történt befizetések, illetve bármely, az Alapot illető egyéb bevétel. 

 e./  környezetvédelmi célokra pályázat útján elnyert összeg 

 

 

A környezetvédelmi Alap felhasználása 

 

3. §. 
 

(1) Az Alapot kizárólag az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátására lehet      

felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására 

kell fordítani: 

  



 a./ a város szennyvízcsatornázásával történő ellátását támogató „Szennyvízcsatornázásért 

       Alapítvány” részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás, 

 b./ levegőtisztaság védelme, (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési           

        légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése), 

 c./  hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése, 

 d./  természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása, 

 e./  zaj- és rezgés elleni védelem, 

 f./  zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelületgazdálkodás, erdők védelme, allergén   

       növények elleni védekezés, 

 g./  vizek védelme, 

 h./  talaj védelme, 

 i./  környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon 

      való részvétel, 

j./  környezetvédelmi információrendszer létrehozása 

 

(2)  Az Alap bevételei az (1) bekezdésben megjelölteken kívül más célra még ideiglenesen 

sem vonatók el. 

 

(3)Az Alapról (bevétel, kiadás) a Képviselő-testület évente a költségvetés, illetve zárszámadás 

elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. 

 

Az Alap kezelése 

4. §. 
 

      (1) Az Alapra befolyó összegeket, az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal 

 elkülönített számlán kezeli. 

 

      (2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásért a Polgármesteri Hivatal 

Kincstári  Irodájának vezetője a felelős. 

 

Zárórendelkezések 

5. §. 

 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Mezőkövesd, 2009. július 17. 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 257/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

Helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet létrehozása 

(Pályázat benyújtása)  

 

 
 

1./ Mezőkövesd város Önkormányzata támogatja az ÉMOP-2008-2.3.1 jelű Turisztikai 

Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázat Matyóföldi 

Idegenforgalmi Egyesület általi benyújtását. A Képviselő testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges okiratok aláírására. 

  

2./. Az Önkormányzat a teljes jogú tagság feltételeként vállalja, hogy a TDM zervezet 

kiszámítható működésének biztosítása érdekében a projekt megvalósítás időtartalmára 

(2 év) és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül a TDM szervezet 

kötelezően előírt éves szakmai és működési forrásainak maximum 65%-át rendszeres 

éves támogatásként biztosítja, melynek összegéről minden évben az adott év 

költségvetésében rendelkezik. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

    

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 258/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

 

Helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet létrehozása 

(Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület tagja az Önkormányzat) 

 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület tagjává 

kíván válni, elfogadja a Matyóföldi idegenforgalmi Egyesület Alapszabályát. A 

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 

átalakulásával létrejön a mezőkövesdi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) 

szervezet, melynek kizárólagos módon teljes jogú tagjává válik. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

    

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 259/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet létrehozása 

(Együttműködési, Közművelődési és Feladat Ellátási Megállapodás) 

 

1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tourinform iroda a TDM 

munkaszervezete legyen, mely tényt az Önkormányzat, a Közkincs-tár Nonprofit Kft. 

és a TDM szervezet egy 3 oldalú megállapodásban rögzíti. A megállapodás az 

ÉMOP-2008-2.3.1 jelű Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása 

c. pályázat pozitív támogatási döntése esetén mindkét fél aláírását követően lép 

hatályba. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához 

szükséges okiratok aláírására. 

 

2./ A Képviselő-testület elfogadja a Középtávú Együttműködési Megállapodásban 

rögzítetteket. A megállapodás az ÉMOP-2008-2.3.1 jelű Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázat pozitív támogatási döntése esetén 

mindkét fél aláírását követően lép hatályba. A Képviselő testület felhatalmazza a 

Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges okiratok aláírására. 

 

3./ A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat és a TDM szervezet között 

kötendő Közművelődési Megállapodás feltételeit. A megállapodás az ÉMOP-2008-

2.3.1 jelű Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázat 

pozitív támogatási döntése esetén mindkét fél aláírását követően lép hatályba. A 

Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

okiratok aláírására. 

 

4./ A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat és a TDM szervezet között 

kötendő Feladat Ellátási Megállapodás feltételeit. A megállapodás az ÉMOP-2008-

2.3.1 jelű Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázat 

pozitív támogatási döntése esetén mindkét fél aláírását követően lép hatályba. A 

Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

okiratok aláírására. 

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 260/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet létrehozása 

   

(TDM részére helyiség biztosítása) 

 

 

 

Az Önkormányzat a TDM iroda (back office) számára külön szerződésben 

meghatározottak szerint térítés ellenében biztosítja a jelenlegi Tourinform irodával 

(front office) szemközti helyiség használatát a Városi Galéria épületében (3400 

Mezőkövesd, Szent László tér 23.). A 20,78 m2-es helyiséget határozott időre, a 

pályázat megvalósítási és fenntartási időszakára biztosítja, előre láthatólag 2010. 

január - 2016.december között. 

 

  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használati szerződés aláírására. 

 

 

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 261/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet létrehozása 

   

(Média KHT részére pince helyiség biztosítása)  

 

 

 

  1./ A Képviselő-testület a Mezőkövesd, Szent László tér 19. szám alatt található - 

Hrsz.: 4137/2/A/28 – 62 m2 alapterületű pincehelyiséget átsorolja a forgalomképes 

vagyonkörből a korlátozottan forgalomképes vagyonkörbe. 

 

  2./ A Képviselő-testület az 1. pontban leírt ingatlan kezelői jogát a Mezőkövesdi 

Média Közhasznú Társaságra bízza, a KHT alapító okiratában meghatározott feladatok 

ellátásának idejére, térítésmentesen, irattárolás és raktározás céljára. 

 

  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használati szerződés aláírására, 

valamint  felkéri a Jegyzőt a vagyonrendelet módosítására. 

 

 

  

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 262/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

Szent Imre Tagiskola II. fordulóra pályázat benyújtása 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Imre Általános 

Iskola részére az oktatás-nevelési feladatok ellátásának korszerűsítésére pályázatot 

nyújt be az ÉMOP-2008-4.3.1/2/2F-2f pályázati felhívásra.  

A tervezett 278 628 312 Ft-os fejlesztéshez szükséges saját erőt az alábbiak szerint 

biztosítják: 

  - Önkormányzati forrás: 48.612.703 Ft 

 

A saját erő biztosításának tervezett üteme: 

 - 2009. év: 25 % (azaz 12.153.176 Ft) 

 - 2010. év: 75 % (azaz 36.459.527 Ft) 

 

  A vissza nem térítendő támogatási igény 229.970.122 Ft.  

 

A Képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről 

szóló 2/2009 (II.26) ÖK. számú az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

Rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott „Pályázati Önerő-egyéb” terhére 

biztosítja.  

A Képviselő-testület a 2010. évi saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről 

szóló Rendeletében szerepelteti. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a megépült új és korszerűsített 

intézményben az oktatás-nevelési tevékenységet (iskola) a 2016. évig fenntartja. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

 263/2009. (VII.17.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A   

 

 

Közbeszerzési eljárás a funkcióbővítő városrehabilitációval kapcsolatos  

kiviteli tervek elkészítésére 

 
 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 

hirdetménnyel induló, egyszerű közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a Kavicsos-tavi 

szabadidőpark kialakítására, a Közösségi Ház részleges felújítására, a Piaccsarnok II. 

ütemének megépítésére, a Szt. László tér környezetrendezésére, illetve a Városi 

Galéria felújítására kiviteli tervek elkészítésére. 

Az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja, hozzájárul a 

Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételhez. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

   Dr. Kerékgyártó Judit sk.      Tállai András sk. 

    jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

   Vámos Zoltán sk.       Bóta Gáspár sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez  

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu 

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 
 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási 

koncesszió 

 

 

X 

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti 

ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_______________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Mátyás király u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás 

Telefon: 

 

06-49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

06-49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

       

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

mailto:strategia@mezokovesd.hu


Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                

 Egészségügy        

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                           

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 

feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 

autóbusz szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?  

igen  nem X  

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Kiviteli tervek készítése a „Funkcióbővítő városrehabilitáció” pályázathoz 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás         b) Árubeszerzés            c) Szolgáltatás                       

Kivitelezés  
 

Adásvétel  
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Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió           

 
 

 

 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 
 
 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió          

A teljesítés helye  

           

NUTS-kód           • • • • •  

A teljesítés helye  

           

NUTS-kód           • • • • •   

A teljesítés helye  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 

112. 

NUTS-kód                  HU311  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                          X 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel            

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

keretszáma • • •  VAGY, adott esetben, maximális 

létszáma • • •  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: • •   vagy  hónap(ok)ban: • • •  

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 

pénznem):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Tervezési szerződés a „Funkcióbővítő városrehabilitáció” pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervekre 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 1. Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.22.00.00-6 • • • • -•   • • • • -•  

További 

tárgy(ak) 

 

71.32.00.00-7 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 

mellékletből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                

igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                            egy vagy több részre           valamennyi részre                        

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                       igen      
nem X 

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  



1. Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása: kiviteli tervek készítése a kialakítandó út- és parkoló-, 

valamint víz-, szennyvíz-, csapadék-, és gáz-hálózat kialakítására, valamint meglévő kút 

eltömedékelésére. 

2. Városi Galéria felújítása: kiviteli tervek készítése az épület teljes felújítására 

3.Közösségi Ház: kiviteli tervek készítése az épület részleges felújítására 

4.Piaccsarnok II. ütem: kiviteli tervek készítése az épület, valamint az út-, és csapadékcsatorna-hálózat 

kialakítására 

5. Szt. László tér rendezése: kiviteli terv készítése a környezet- és zöldfelület rendezésére 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                      igen      

nem X 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: • •     vagy    napokban: • • • •    (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   • • •   vagy:    • • •   és  • • •   között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések 

esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: • •      vagy    napokban: • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 

Az időtartam hónap(ok)ban:  • •   vagy  napokban: • • • •  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           2009/10/09     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       • • • • /  • • /• •       (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

-Késedelmi kötbér: a szerződés szerinti befejezési határidőt követő első 7 napban a szerződés bruttó 

ellenértékének 1%-a naponta, a 8. naptól követően a szerződés szerinti teljesítésig a szerződés 

ellenértékének 2,5 %-a naponta, de maximum a szerződés ellenértékének 30%-a. 

-Hibás teljesítési kötbér: tervkészítéssel összefüggő hibás teljesítés esetén Tervező a a jótállási és 

szavatossági felelősségen túl kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési 

kötbér mértéke a szerződés bruttó értékének 10%-a. 

Amennyiben Tervező az eljárás eredményeként megkötendő szerződés alapján fennálló valamely 

kötelezettségét (pl. értesítési kötelezettség elmulasztása, téves tájékoztatás, megrendelői utasítással 

összhangban nem álló eljárás stb.) hibásan teljesíti, illetőleg teljesítését elmulasztja, Megrendelő 

minden ezt követő, azonos, vagy hasonló jellegű szerződésszegés (hibás teljesítés) után 100.000,-Ft, 

azaz Százezer forint összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére kötelezi a Tervezőt. Megrendelő a 

hibás teljesítéssel okozati összefüggésben keletkezett, kötbérrel nem fedezett kárának megtérítését is 

követelheti. 

-Meghiúsulási kötbér: nemteljesítés esetén a bruttó szerződéses ár 30%-a. 

-Teljesítési biztosíték: a teljesítési biztosíték mértéke a szerződés bruttó értékének 10%-a a Kbt. 53. § 

(6) a) pontja szerint. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre  

Ajánlatkérő 1 db számlát fogad be a szerződésszerű teljesítés igazolása után. Részszámla benyújtására 

nincs lehetőség. 

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét átutalással egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján. 

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) - 



III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)      

  igen    nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: - 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

- Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy alvállalkozó, 

illetve erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

- Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy alvállalkozó, 

illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve 

(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, amellyel szemben a 

Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjai, illetve a 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.  

- Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó 

szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia 

kell. 

- Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz 

igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

 

1.) Valamennyi számlavezető pénzintézet 

ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem 

régebbi nyilatkozata az ajánlattevő (alvállalkozó) 

pénzügyi helyzetéről (Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) 

pont): 

- mióta vezeti a bankszámláját, 

- volt-e a számláján sorban állás 2006., 2007., 

2008. évben 

2.) A számviteli törvény szerinti 2006., 2007. és 

2008. évi mérlegről szóló nyilatkozat (Kbt. 66.§ 

(1) bekezdés d) pont).  

3.) 2006-2007-2008 évi, a közbeszerzés tárgyával 

(tervezési szolgáltatás) kapcsolatos árbevételéről 

szóló nyilatkozat. 

 

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság 1-3.) pontjában meghatározott 

követelményeket külön-külön kell igazolnia és az 

annak megfelelő minimumkövetelményt 

teljesítenie. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó: 

1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint 

a folyószámlá(ko)n 2006., 2007., 2008. évben sorban 

állás fordult elő. 

 

 

 

 

 

2.) A 2006.-2007.-2008. évi mérlegről szóló 

nyilatkozat alapján a mérleg szerinti eredménye 

bármely évben negatív volt. 

3.) A közbeszerzés tárgyával  

-(1. rész esetében:) táj- és kertépítészettel összefüggő, 

út, parkoló, közmű-tervezéssel kapcsolatos árbevétele 

2006-2007-2008. években együttesen nem éri el a 

minimum nettó 4.000.000 Ft-ot 

-(2. rész esetében:) épület-tervezéssel kapcsolatos  

árbevétele 2006-2007-2008. években együttesen nem 

éri el a minimum nettó 4.500.000 Ft-ot 

-(3. rész esetében:) épület-tervezéssel kapcsolatos  

árbevétele 2006-2007-2008. években együttesen nem 

éri el a minimum nettó 4.500.000 Ft-ot 



 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén –

figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az 

ajánlattevő a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint 

köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

-(4. rész esetében:) épület-, út-, illetve 

csapadékcsatorna-tervezéssel kapcsolatos  árbevétele 

2006-2007-2008. években együttesen nem éri el a 

minimum nettó 10.000.000 Ft-ot 

-(5. rész esetében:) táj- és kertépítészettel összefüggő 

tervezéssel kapcsolatos árbevétele 2006.-2007.-2008. 

évben együttesen nem éri ela 2.500.000,- Ft-ot 

1. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó vonatkozásában:  

 

1.) 2006.-2007.-2008. évben teljesített tervezési 

munkákról kiállított, cégszerűen aláírt referencia-

nyilatkozat, az ellenszolgáltatás összegének, a 

teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél 

nevének, címének és telefonszámának megadása, 

továbbá a szerződést kötő másik féltől származó 

referencia igazolás csatolása másolatban a Kbt. 

68.§ (2) bekezdés szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki 

szakemberek, illetve vezetők megnevezése, 

képzettségük ismertetése a Kbt. 67.§ (2) bekezdés 

e) pontja alapján, szakmai önéletrajzuk 

csatolásával és a Magyar Mérnöki Kamara 

névjegyzékébe való felvételének igazolásával. 

 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 

a műszaki illetve szakmai alkalmasság 1-2.) 

pontjában meghatározott követelményeket 

együttesen kell igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a 10% feletti 

alvállalkozó alkalmatlan, ha:  

 

1.) 2006.-2007.-2008. évben összesen nem 

rendelkezik legalább két db, összesen  

-1. rész esetében: táj- és kertépítészettel összefüggő, 

út, parkoló, közmű-tervezéssel kapcsolatos, 

minimum nettó 4.000.000,- Ft értékű, befejezett, 

pozitív visszaigazolású referencia munkával. 

-2. rész esetében: épület-tervezéssel kapcsolatos, 

minimum nettó 4.500.000,- Ft értékű, befejezett, 

pozitív visszaigazolású referencia munkával. 

-3. rész esetében: épület-tervezéssel kapcsolatos  

minimum nettó 4.500.000,- Ft értékű, befejezett, 

pozitív visszaigazolású referencia munkával. 

-4. rész esetében: épület-, út-, illetve 

csapadékcsatorna-tervezéssel kapcsolatos minimum 

nettó 10.000.000,- Ft értékű, befejezett, pozitív 

visszaigazolású referencia munkával 

-5. rész esetében: táj- és kertépítészettel összefüggő 

tervezéssel kapcsolatos minimum nettó 2.500.000,-Ft 

értékű, befejezett, pozitív visszaigazolású referencia 

munkával 

 

2.) nem rendelkezik a munkákat a helyszínen 

közvetlenül irányító, az illetékes kamara 

névjegyzékébe igazoltan felvett, szakterülentenként 

legalább 1 fő, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rend. 

szerinti 

1. rész esetében KÉ közlekedési építmények 

szakterületen, VZ vízi építmény tervezési 

szakterületen, K táj- és kertépítészeti tervezési 

szakterületen, illetve GO gáz- és olajmérnöki 

szakterületen nyilvántartott tervezővel 

2. rész esetében legalább É2 szakterületen 

nyilvántartott tervezővel 

3. rész esetében legalább É2 szakterületen 

nyilvántartott tervezővel 

4. rész esetében É1 szakterületen, KÉ szakterületen, 

illetve VZ szakterületen nyilvántartott tervezővel 



5. rész esetében K szakterületen nyilvántartott 

tervezővel 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                     igen    

nem X 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                     igen    

nem X 

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  igen  

nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

104/2006. (IV. 28.) Korm. rend. 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               
VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                    
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (bruttó HUF) 

2. Teljesítési határidő (nap, 

maximum 45) 

Súlyszám 

70 

30 

Részszempont 

 
Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                 igen     
nem X 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?              igen      
nem X 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        



Hirdetmény száma a KÉ-ben:  • • • • • /• • • •  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• •   (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben: • • • • • /• • • •  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• •   (év/hó/nap)                 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2009/09/01  (év/hó/nap )                                                              Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):  5.000+áfa  Pénznem: HUF (részenként) 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2009/09/01  (év/hó/nap )                                                                Időpont: 10.00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 

benyújthatók  

ES  CS  DA  DE  ET  EL   EN  FR  IT  LV  LT  HU  MT  NL  PL  PT  SK  SL  FI   SV 

                                                    X                                    
     

Egyéb: 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 • • • • / • • /• • -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  • • •  vagy napokban: • • •  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2009/09/01  (év/hó/nap )                                                            Időpont: 10.00 óra 

Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. 

tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő  jellegű-e? (adott esetben)            igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                                               

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS?                                                                                                   igen     nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 

hivatkozási alapot:  

ÉMOP-3.1.2/A „Funkcióbővítő városrehabilitáció” 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009. október 1. 10.00 óra Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri 

Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. október 9. 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 

első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint benyújtott ajánlat 

alapján a szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás 

időpontja: 2009. szeptember 7. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., 



Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra, és a teljesítési határidőre vonatkozó részét 

módosíthatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. Ajánlatkérő külön-

külön kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati kötöttség. 

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 

szerződést. 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? 

(adott esetben)                                                                                                                                 igen 

     nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 

esetben)  

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására jogosult. A dokumentáció 

megküldésére a Kbt. 54. § (4) bekezdése az irányadó. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy 

dokumentáció megvásárlása). A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A 

dokumentáció munkanapokon 9-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig a 

49/511-535 telefonszámon történő egyeztetést követően vehető át a dokumentáció ellenértékének 

befizetését igazoló dokumentum bemutatásával. Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét 

készpénzes ajánlatkérő pénztárába történő pénztári befizetéssel, vagy ajánlatkérő OTP 11734107-

15350071-00000000 sz. számlájára, „Funkcióbővítő kiviteli tervek” megjelöléssel köteles befizetni.  

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa:  

Az adható pontszám részszempontonként: 1-10. 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 

ponthatárok közötti pontszámot: 

Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat a 

legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (lineáris arányosítás 

módszere). 

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbb(ak)-e?                                                   igen     nem  

V.7) Egyéb információk: 

1.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy 

géppel kell elkészíteni és az ajánlat minden lapját az ajánlat fedlapjától kezdődően folyamatos 

sorszámozással valamint a cégjegyzésre jogosult (kötelezettségvállalásra jogosult meghatalmazott) 

kézjegyével kell ellátni. 

Az érvényes ajánlattétel feltétele továbbá, hogy az ajánlatot:  

- állagsérelem nélkül nem oldható módon kötve vagy fűzve, 

- oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel,  

- zárt és sértetlen borítékban/dobozban, 

- magyar nyelven,  

- 2 papírpéldányban (1 eredeti, 1 az eredetivel mindenben megegyező másolat) kell benyújtani. 

2.) Az ajánlaton szerepelni kell az „eredeti” vagy a „másolati” megjelölésnek. Eltérés esetén az 

„eredeti” példány tartalma a mérvadó. A borítékon/dobozon a „Funkckióbővítő kiviteli tervek. – Az 

ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.  

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 



Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt 

terheli. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) 

szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és 

faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a 

bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció 

tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b) és c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni 

kell) valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást (eredetiben 

vagy egyszerű másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben vagy 

egyszerű másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban) /amennyiben 

változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési kérelem 

cégbírósági érkeztetett bélyegzővel ellátott példánya, vagy annak egyszerű másolata/, /amennyiben 

megállapítható, hogy az ajánlattevő nem jogosult a jelen közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység 

végzésére, úgy ajánlata érvénytelen/; 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (eredetiben). 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre 

jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

5.) Ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia az előző 3 évi számlavezető 

pénzintézeteiről és számlaszámairól, továbbá nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy valamennyi 

pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta az ajánlattételi felhívás III.2.2) pontjában pénzügyi 

alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. 

6.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az 

ajánlat érvénytelen. 

7.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt 

is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést. 

8.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.  

9.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

szerint kérhetnek. 

10.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar 

nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a 

pontos magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar 

fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

11.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen 

benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír 

felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló 

megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai 

egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és 

teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a 

konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul 



tartalmazza. 

12.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati 

árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét 

tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további 

díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen 

költség elszámolására nem jogosult.  

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

13.) Ajánlatkérő pályázatatot nyújtott be az ÉMOP-3.1.2/A „Funkcióbővítő városrehabilitáció” 

pályázati kiírásra. A pályázat túljutott az első fordulón, a második fordulóra való benyújtásnak 

feltétele a kiviteli tervek megléte. A kiviteli tervek ellenértékének finanszírozása saját forrásból 

történik, a költségek nyertes pályázat esetén elszámolhatóak. 

13.) A kiviteli terveket a már elkészült engedélyezési tervek alapján kell elkészíteni. Az 

engedélyezési tervekhez szerzői jog kapcsolódik. Ezért figyelemmel a 1999. évi LXXVI. törvény a 

szerzői jogról 1.§ (2) k) és l) pontjai, valamint 67.§ (1) szakaszaira, ajánlattevőnek alkalmazni, és az 

megajánlott árból finanszírozni kell az engedélyezési terveket készítő tervezőket. 

14.) Az engedélyezési tervek a 49/511-535, vagy a 49/511-515 telefonszámon történő egyeztetést 

követően tekinthetők meg. 

15.) A tervek engedélyeztetési eljárásai folyamatban vannak, az engdélyeztetések várhatóan 2009. 

szeptemberében zárulnak le. 

16. A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:   2009/07/20 (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

2. További címek 

és kapcsolattartási pontok 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám: 

Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:       Fax: 

Internetcím (URL): 
 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám: 

Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  Fax:  

Internetcím (URL): 

 



B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

 

A rész száma  • • 1              meghatározás  

1) A rész meghatározása  

Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása: kiviteli tervek készítése a kialakítandó út- és parkoló-, 

valamint víz-, szennyvíz-, csapadék-, és gáz-hálózat kialakítására, valamint meglévő kút 

eltömedékelésére és új öntözőkút létesítésére 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.22.00.00-6 • • • • -•   • • • • -•  

 

 

További tárgyak 

 

71.32.00.00-7 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) Mennyiség vagy érték 

Kavicsos-tavi szabadidőpark kialakítása: kiviteli tervek készítése a kialakítandó út-(4.500 m2) , parkoló- 

(139 db), valamint víz-(420 fm), szennyvíz-(105 fm), csapadék-(500 fm), és gáz-hálózat (40 fm) 

kialakítására, valamint meglévő kút eltömedékelésére és új öntözőkút létesítésére, környezet és 

zöldfelület rendezésére (16.583 m2) 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban:   • •    vagy napokban:   • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2009/10/09     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     • • • • /  • • /• •     (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről 

                                              

 

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ------- 

 

 



B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

 

A rész száma  • • 2              meghatározás  

1) A rész meghatározása  

Városi Galéria felújítása: kiviteli tervek készítése az épület teljes felújítására 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.22.00.00-6 • • • • -•   • • • • -•  

 

 

További tárgyak 

 

71.32.00.00-7 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) Mennyiség vagy érték 

Városi Galéria felújítása: kiviteli tervek készítése az épület teljes felújítására (1.320 m2 teljes 

alapterület, épület-gépészettel, villamos-munkákkal, akadálymentesítéssel együtt) 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban:   • •    vagy napokban:   • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2009/10/09     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     • • • • /  • • /• •     (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről 

                                              

 

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ------ 

 



B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

 

A rész száma  • • 3              meghatározás  

1) A rész meghatározása  

Közösségi Ház: kiviteli tervek készítése az épület részleges felújítására 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.22.00.00-6 • • • • -•   • • • • -•  

 

 

További tárgyak 

 

71.32.00.00-7 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) Mennyiség vagy érték 

Közösségi Ház: kiviteli tervek készítése az épület részleges felújítására (3.051 m2 teljes alapterület, 

épület-gépészettel, villamos munkákkal, akadálymentesítéssel)1 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban:   • •    vagy napokban:   • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2009/10/09     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     • • • • /  • • /• •     (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről 

                                              

 

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ------- 

 



B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

 

A rész száma  • • 4              meghatározás  

1) A rész meghatározása  

Piaccsarnok II. ütem: kiviteli tervek készítése az épület, valamint az út-, és csapadékcsatorna-hálózat 

kialakítására 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.22.00.00-6 • • • • -•   • • • • -•  

 

 

További tárgyak 

 

71.32.00.00-7 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) Mennyiség vagy érték 

Piaccsarnok II. ütem: kiviteli tervek készítése az épület (teljes alapterület: 1.105 m2), valamint az út- 

(3.900 m2), és csapadékcsatorna-hálózat (585 fm), parkolók (159 db), járda felújítására, illetve 

kialakítására 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban:   • •    vagy napokban:   • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2009/10/09     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     • • • • /  • • /• •     (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről 

                                              

 

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ------- 

 



B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

 

A rész száma  • • 5              meghatározás  

1) A rész meghatározása  

Szt. Lászlő tér rendezése: kiviteli tervek készítése a környezet- és öldfelület rendezésére. 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.22.00.00-6 • • • • -•   • • • • -•  

 

 

További tárgyak 

 

71.32.00.00-7 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

 

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) Mennyiség vagy érték 

Szt. László tér rendezése: kiviteli tervek készítése a környezet- és zöldfelület rendezésre (3.844 m2) 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

Az időtartam hónap(ok)ban:   • •    vagy napokban:   • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2009/10/09     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     • • • • /  • • /• •     (év/hó/nap)  

5) További információ a részekről 

                                              

 

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ------- 
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Vállalkozási Szerződés 

/tervezet/ 
 

Amely létrejött egyrészről  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

képviseli: Tállai András polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

 

másrészről  

 

………….  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

képviseli:  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbiak szerint. 

 

PREAMBULUM 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2009.  -én Nyílt közbeszerzési ajánlati felhívást tett közzé 

a Közbeszerzési Értesítő …………. évfolyam ............... számában, a …....../2009. szám alatt 

„A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-

2.1.1/B-2008-0096 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési 

munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében.” tárgyban. A lefolytatott közbeszerzési 

eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Mezőkövesd Város Képviselő-

testületének …..../2009. (…......) ÖK sz. határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 

közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 99. § (1) 

bekezdése értelmében felek szerződést kötnek jelen szerződés és az annak elválaszthatatlan 

részeit képező mellékletei szerint.  

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. Megrendelő „A ’Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden’ 

megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 azonosító számú pályázat megvalósításához 

kapcsolódó kivitelezési munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú ajánlati 

felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján Megrendelő megrendeli a 

Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés szerinti munkákat az ajánlati 

felhívásban és az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségben, 

minőségben és tartalommal, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb írásos 

okiratokban foglalt információk alapján. 

 

A rendelkezésre bocsátott információk, dokumentumok részletes fölsorolását az adott ajánlati 

dokumentáció tartalomjegyzéke határozza meg. 

 

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a szerződés 

szerinti feladatokat, az építési kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 

szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, 

határidőben elkészíteni, a helyszíni kivitelezési munkák végzéséhez közvetlenül szükséges 



hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyeket beszerezni, valamint az 

ezzel összefüggő költségeket viselni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettséget 

szerződésszerűen teljesíteni. 

 

1.3. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározottak szerint kell elvégezni. A 

szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, 

berendezést és munkát magába foglalja. 

 

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELŐ 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 

2.1. A Vállalkozó a munkaterületet, feladatot megismerte, azt az ajánlat meghatározásához 

szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján 

tette meg. 

 

2.2 Az ajánlati felhívás és a dokumentáció – amely tartalmazza a feladathoz szükséges egyéb 

információkat – valamint a helyszíni bejárás, illetve a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

egyéb okiratok együttes tartalma képezi a szerződés tárgyát.  

 

3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)  
 Ajánlattételi dokumentáció; 

 A ….............................-én …............. órakor megtartott helyszíni bejárás 

jegyzőkönyve, az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok, és minden egyéb – az 

ajánlat elkészítése alatt keletkezett – írásos dokumentáció; 

 Alaprajz, engedélyes és kiviteli tervek; 

 A nyertes ajánlat; 

 A kivitelezési vonalas ütemterv és a műszaki számlázási ütemterv; 

 Felelősségbiztosítási kötvény 

 Teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum 

 

4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS) 

 

4.1 Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata 

alapján 

 

……………………………., Ft 

+ ÁFA 25% ……………….,- Ft 

 

Mindösszesen: ………………………,- Ft, azaz …………………………… forintért elvégzi. 

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált és az 1-3. pontban fölsorolt 

dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével 

került meghatározásra. 

 

4.2 Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján 

állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szolgáltatás 

tárgyának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében 

határozta meg. A vállalkozási szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el 

nem rendelt pótmunka nem számolható el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett 



költségvetés és az üzemszerű használatra alkalmas műszaki állapot elkészítése közötti 

esetleges eltérés kockázata a Vállalkozót terheli. 

 

4.3 A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 

kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 

(vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges 

szakhatósági nyilatkozatok és a birtokbaadási, valamint az aktiválási eljárás költségeit, az 

átépítési, valamint átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb 

szabványoknak megfelelő minősítési, vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, 

irodák, raktárak, stb.), a felvonulási -, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és 

szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát 

biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen fölmerülő károk 

megtérítésének költségeit stb., tehát a létesítmény kulcsrakész megvalósításának teljes díját. 

 

A Vállalkozó fenti áron kívül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a 

Megrendelő által írásban elrendelt kiegészítő építési beruházási munkák ellenértékét. 

 

Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az 

átalányár megemelésére. 

 

4.4 A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezéshez szükséges ideiglenes energia mérésének 

kiépítésének és a közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés 

szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni. 

 

4.5 A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 

tarthat igényt. 

 

4.6 Amennyiben Megrendelő – a jelen szerződés 7. pontjában foglalt jogánál fogva – a 

szerződésben foglalt munkákat csökkentheti, amelynek megfelelően csökken az ár is. Minden, 

a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát – szerződésmódosítás keretében - a szerződésben 

megállapított díjakon és árakon kell értékelni a Kbt. 303. §-ában foglaltak bekövetkezése 

esetén és a feltételek betartásával. 

 

4.7 A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott kivitelezési és számlázási 

ütemterv szerint történik, amely ütemterv kialakítása illeszkedik az ajánlati felhívásban 

meghatározott kikötésekhez. 

 

A Vállalkozó részszámla és a végszámla benyújtására jogosult, a jelen szerződés mellékletét 

képező kivitelezési műszaki- számlázási ütemterv alapján. Az elkészült munkáról felek 

közösen egy teljesítés igazoló jegyzőkönyvet vesznek föl, amelyben rögzítik a műszaki 

teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A 

felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. A részszámla benyújtásához tartozó 

teljesítés igazolása nem jelenti az elkészült rész műszaki átvételét (birtokba vételét).  

 

Előteljesítést, illetve az ütemtervtől való esetleges eltérést a számla esedékessége előtt 30 

nappal be kell jelenteni. Előteljesítés kizárólag a beruházáshoz biztosított forrás pénzügyi 

ütemezéséhez igazítottan lehetséges, a Megrendelő képviselőjének előzetes hozzájárulásával. 

 

A műszaki ellenőr által igazolt és a Megrendelő képviselője ellenjegyzésével is ellátott, 4 

példányban benyújtott számla pénzügyi teljesítése: 



-  a teljesítéstől számított 60 napon belül történik a Vállalkozó által megnevezett/megjelölt 

számlára. 

 

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 

5.1 Munkaterület átadása 

 

Megrendelő által a kivitelezésre alkalmas teljes munkaterületet legkésőbb a szerződés 

aláírását követő 10 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére, a munkák elvégzéséhez 

szükséges dokumentumokkal együtt. 

 

5.2 Határidők 

 

A szerződéses munkák kivitelezésének teljesítési határidői a szerződés 1. számú mellékletét 

képező műszaki-számlázási ütemterv szerintiek. 

 

A szerződés teljesítése során Vállalkozó – a Megrendelő képviselőjével történő előzetes írásos 

jóváhagyása alapján – az egyes szakaszok tartalmát módosíthatja. 

 

6. KÁRESEMÉNY, VAGYON ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munkaterület 

átadásától a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig. 

 

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel 

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint 

az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

 

Az előzőekben fölsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó kijelenti, hogy 

rendelkezik a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, legalább 100 millió Ft/év 

és 50 millió Ft/káresemény mértékű, saját névre szóló, teljes körű építési és általános 

felelősség- és vagyonbiztosítással. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a 

szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem 

nyújt külön térítést a károk elhárítására. 

 

A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli, a folyamatos díjfizetést igazolnia kell a 

Megrendelő felé. 

 

7. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 

 

7.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, 

jegyzőkönyvileg átadni, átadását ütemezni. 

 

7.2. A Megrendelő -a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek bekövetkezése esetén és betartásával-

jogosult a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét csökkenteni, önálló 

munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni. 

 



7.3. A Megrendelő jogosult bármely munkarész anyagát a beépítés előtt ellenőrizni, annak 

technológiáját, a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetést, helyzetét és méreteit 

megváltoztatni.  

 

7.4. A Megrendelő jogosult a folyamatban lévő és az elvégzett munkát ellenőrizni, bármely 

munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni,. 

 

7.5. A Megrendelő jogosult kitűzni az átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a 

készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. 

 

7.6. A Megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt 

munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 

cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre.  

 

7.7 A Megrendelő köteles a teljesített és műszaki ellenőr, illetve a Megrendelő képviselője 

által igazolt munka ellenértékét kifizetni. 

 

7.8 A Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

 

7.9 Megrendelő jogosult Vállalkozó dolgozóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása 

megbotránkozást kelt, valamint munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat. 

 

7.10. Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában 

változásokat rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is 

megkövetelik, úgy azt a szerződő felek az elrendelt módosításoknak megfelelően rögzítik, és 

a szerződésben és az ajánlatban foglaltak szerint járnak el a Kbt.-ben meghatározott feltételek 

betartása mellett. 

 

8. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

8.1. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei, valamint a 

mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb 

vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások 

szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes 

körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványoknak szerinti 

I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidőre 

hiba- és hiánymentesen elkészíteni. 

 

8.2. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar 

szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, 

tanúsítványok határozzál meg. 

 

8.3. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, fölszerelésnek, egyéb 

eszköznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a 

Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

a.) a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a terv és Megrendelő 

előírásainak és utasításainak mindenben meg kell felelnie; 

b.) a minősítéshez szükséges minőségi – nemzetközi és/vagy magyar – tanúsítványokkal 

kell rendelkeznie. 

 



8.4. A Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni. 

 

8.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat – 

előzetes egyeztetés után – befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni; 

 

8.6. Ha a Megrendelő él azon jogával, hogy a szerződés szerinti terv által meghatározott 

műszaki tartalomból egyes munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb.-a 7.2 pontban 

foglaltak szerint- elhagyhat, akkor Vállalkozó az elmaradó munkákkal kapcsolatosan nem 

támaszthat igényt, az elmaradt munká(ka)t nem számlázhatja, azonban igényt tarthat 

számlával, vagy hitelt érdemlő dokumentummal igazolható, közvetlen költségei 

megtérítésére. 

 

8.7. A felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére 

kizárólag abban az esetben jogosult, ha a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában 

alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott. Vállalkozó a jelen szerződésben 

megjelölt vállalkozói díj 10 %-át meghaladó mértékben kizárólag azokat az alvállalkozókat 

veheti igénybe, akiket ajánlatában név szerint megjelölt. Az alvállalkozó sem vehet igénybe 

saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Vállalkozó nem 

vehet igénybe a jelen szerződés értékének 50 %-t meghaladó mértékben alvállalkozókat. 

Ha a szerződést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott 

lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 

alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is 

hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott 

követelményeknek. Ebben az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a 

Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt 

dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de 

legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az alvállalkozó elfogadásáról vagy 

elutasításáról. 

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna, a jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) 

bekezdés szerinti kártérítési felelőséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan 

igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

8.8. A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói díj 

10 %-át meg nem haladó mértékben kizárólag azoknak a feladatoknak az elvégzésére vehet 

igénybe alvállalkozót, amely feladatokat az ajánlatában megjelölt. 

 

8.9. A Vállalkozó köteles szigorúan figyelembe venni és végrehajtani a Megrendelő Ptk. 

szerinti utasításait minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem - amely a 

tervezést, kivitelezést érinti vagy arra vonatkozik. 

 

8.10. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó 

előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésekben is megfelelően érvényesíteni, ezen 

rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért Vállalkozó a Megrendelővel 

szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben a 8.7 

pontban meghatározottak szerint felel. 

 

8.11.A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó 

alvállalkozók egymás munkáját, illetve a létesítményt üzemeltető tevékenységét ne zavarják, 



illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék. Az alvállalkozók kizárólag a 

Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag 

vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 

 

8.12. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt 

követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani. A vállalkozónak továbbá 

korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és 

vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban, valamint lehetővé kell tennie 

a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 

feladatkörébe tartoznak. 

 

8.13. Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 

vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 

munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania 

minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeleteket és egyéb 

szabályzatot, szervezeti belső szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a 

teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. Vállalkozó köteles 

kártalanítani Megrendelőt minden olyan büntetés vagy felelősség tekintetében, amely bármely 

rendelkezés megszegéséből származik. 

 

8.14. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel 

kapcsolatos munkaterület és minden ott tárolt, lerakott, elhelyezett, stb. dolgok őrzéséért és 

védelméért a kezdési időponttól az egész beruházás átadás-átvételének napjáig. 

 

8.15. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtania, hogy a során fölhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 

szenvedjenek. A szállítási mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért 

vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény. 

 

8.16. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem 

szükséges, továbbá minden törmeléket, bontott- hulladék anyagot rendszeresen el kell 

takarítania, illetve távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért 

alvállalkozói tekintetében is. Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén 

eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, 

gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni. A 

bontás során keletkező, még önállóan hasznosítható építőanyagokat jegyzőkönyvileg át kell 

adni a létesítményt üzemeltető képviselőinek. 

 

8.17. A munkaterület őrzéséről, továbbá a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, 

munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról 

a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik. 

 

8.18. A Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 

- Biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, 

amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében 

szükségesek; 

- Megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és 

azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni 



a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, 

vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye; 

8.19. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 

sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 

valamint megtenni a szükséges kárelhárítási, kárenyhítési és minden egyéb lépéseket és 

intézkedéseket. 

 

8.20. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a munkaterületen a 

szükséges felügyeletet és irányítást, ellenőrzést a kivitelezés folyamán. 

 

8.21. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 

vezetni, a 11. pontban foglaltaknak megfelelően. 

 

8.22. A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 

dokumentációját három példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a beruházás minőségi bizonylataival 

együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul. 

 

8.23. A Vállalkozó köteles együttműködni és minden segítséget megadni a beruházás 

megvalósításához szükséges támogatás kifizetési kérelmének maradéktalan befogadásáig, és 

köteles támogatni a Megrendelőt és minden segítséget megadni az támogatási elszámolás 

sikeres lebonyolítása érdekében. 

 

8.24 A munkák befejeztével Vállalkozó köteles legalább a munkaterület átvétele előtti 

állapotnak megfelelő – az intézmény működőképességét biztosító, a beruházás által nem 

érintett, de Vállalkozó által igénybe vett területeken – helyreállítást (út, park, parkoló, 

növényzet, stb.) elvégezni. 

 

8.25 Vállalkozó a kivitelezési munka megkezdésekor táblát köteles elhelyezni, amelyet az„Új 

Magyarország Fejlesztési terv Arculati kézikönyve (2007-2013) szerint kell elhelyezni              

és feliratozni. 

 

8.26 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület és annak környezetében a létesítmény 

részben vagy egészében üzemelés alatt áll, ezért a munkavégzése alkalmával nem okozhat a 

munkaterület közvetlen környezetében és létesítményen belüli közlekedésben, üzemelésben 

káros zaj, por hatást. Amennyiben ez elkerülhetetlen, abban az esetben  minden szükséges 

intézkedést meg kell tenni annak minimalizálására. Az ezáltal beálló hátrányos  

következményeket Vállalkozónak kell viselnie.  

 

8.27 Vállalkozó az alábbi építőanyagok beépítését megelőzően azokat köteles bemutatni 

Megrendelő részére:      

-burkolóanyag minta darabok(csempe, járólap) 

-nyílászárók sarokmintái, leírásai 

-vizes szaniterek, berendezések fényképe, leírása 

-épület és vízgépészeti szerelvények, idomok fényképe, leírása 



-homlokzatképző és kiegészítő anyagok(korlátok) textúrája, színei 

-térburkoló kő mintadarab 

-világítási szerelvények mintadarabjai 

-komplex akadálymentesítést biztosító eszközök és elemek 

-tetőfedő elemek 

-bútorok 

 

8.28 Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrrel együttműködni, a projekt megfelelő 

ellenőrzésének, nyomon követésének, jelentés készítéseknek érdekében. 

 

8.29 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozó magatartásáért úgy áll helyt, 

mintha maga járt volna el. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felel 

minden olyan kárért, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem állott volna elő.  

 

8.30 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem köthet olyan alvállalkozói szerződést, amelyben 

alvállalkozó a díj kifizetéséig a tulajdonjogot a teljesítés tárgyában önmagának fenntartaná. 

 

8.31. Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselőjével köteles minden (legalább hetente 

egy alkalommal) megtartott kooperációs egyeztetésen részt venni. Ott együttműködési 

kötelezettsége van Megrendelő képviselőinek irányításával más társvállalkozókkal a sikeres 

és szervezett munkavégzés érdekében. Vállalkozó a munkálatok helyszíni, egyszemélyes 

felelős műszaki irányítását  folyamatosan biztosítja. 

 

8.32 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jelen szerződés keretében történő 

kivitelezési munka fedezetének biztosítására Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP-

2007-4-2-2) keretében támogatást is igénybe vesz. A támogatás igénybevételére Megrendelő 

Támogatási Szerződéssel rendelkezik az ezt folyósító állami szervezettel. Ezen Támogatási 

Szerződés feltételeinek Megrendelő általi teljesítésében Vállalkozót együttműködési 

kötelezettség terheli Megrendelővel.  

 

8.33 Vállalkozó az ajánlatához csatolt organizációs tervvázlatot a munkálatok során 

folyamatosan aktualizálja és azt az építési napló mellékleteként a műszaki ellenőr 

ellenjegyzésével egyidejűleg csatolni kell az építési naplóhoz.  

 

9. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

9.1 A Vállalkozó által az építési célra fölhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 

termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak a 8.2 és 8.3 pontban 

foglaltak szerint meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. 

 

Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és 

környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania. 

 

9.2. A szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 

beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők a 

próbaterhelések költségei is, amennyiben azok az eljárási dokumentáció(k)ban elő vannak 

írva, vagy a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Specifikációban egyértelműen meg van 

határozva ahhoz, hogy a Vállalkozó (ár)ajánlatában szerepeltetni tudja. A Megrendelőnek 

joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. 



Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a 

vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget 

megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét 

megtagadhatja. 

9.3 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, 

és ezt alvállalkozóitól, beszállítótól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 

értelmű feltételeket szab, és általában intézkedésivel a megrendelői bizalom erősítésére és a 

nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 

 

10. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

10.1 a Megrendelő megbízottja és meghatalmazottja és a Vállalkozó úgy működnek együtt, 

hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére 

lehetővé tegyék. 

 

10.2 Felek szükség szerint kooperációs értekezletet tartanak, amelyen köteles részt venni a 

kivitelezést irányító műszaki vezető és szakági vezetők, a Megrendelő megbízottja és 

meghatalmazottja (műszaki ellenőr).  

 

10.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 

Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a Megrendelőt az 

eltakarás megkezdésének időpontjától három nappal korábban az építési napló keresztül 

írásban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó Megrendelő igénye 

esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. 

 

10.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan: 

 

Megrendelő képviseletében:  

 

Nyilatkozattételre jogosult 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

Műszaki ellenőr: 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Fax:: 

 

Vállalkozó képviseletében: 

 

Nyilatkozattételre jogosult 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

 

 



 

Műszaki ellenőr: 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

 

 

10.5 A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 

hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem sokszorosíthatók, sem a szerződésen kívül 

föl nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a 

más folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott 

vagy digitálisan rögzített anyagot közzétenni, vagy bármiféle módon szerzői-, szabadalmi 

jogot, védjegyet, védett nevet, vagy egyéb védett jogot megsérteni. 

 

10.6 Megrendelő a 10.5 pontban felhívta Vállalkozó figyelmét a szerzői joggal kapcsolatos 

helyzetre. Ezért amennyiben -a 10.5 pontban megnevezett, vagy egyéb- jogsértésre kerül sor 

az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli, a Megrendelő felelősségre nem vonható. 

 

10.7 A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 

szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének 

utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó 

köteles a Megrendelő fölszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről 

eltávolítani, és más, alkalmas személyekkel pótolni. 

 

11. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

 

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles folyamatosan 

vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. 

 

A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

föltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

 

A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő hivatalos képviselőjének ellenjegyezni szükséges. 

A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül köteles válaszolni. A kivitelezés 

során elrendelt módosításokat, vagy a Vállalkozó által kezdeményezett változtatásokat a 

Megrendelő képviselőjével minden esetben egyeztetni. Az elrendelt vagy elfogadott 

módosításokat (építési napló, terv, vagy egyéb módon dokumentált formában) tervet készítő 

tervező által is elfogadottan a Megrendelő kivitelezésen való átvezetés céljából. 

 

Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, amelyből Megrendelő 1 

másolati példányt kap. 

 

Az építési naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel  és vizsgálatokkal, az átadás-

átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és 

befejezését az ellenőrzéseket és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

 

A Megrendelő képviselője az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel 

közli Vállalkozóval. 



 

Az építési naplót a Megrendelő képviselője hetente legalább egy alkalommal ellenőrizni 

köteles. Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést  a 

feleknek alá kell írni. 

Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája. Az építési napló eredeti példányát és 

mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig meg kell őriznie. A 

Vállalkozó megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás, jogutód nélküli megszűnés esetén 

azt Megrendelő részére át kell adni. 

 

12. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

 

12.1 A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a  

 - megtekintést, 

 - szemlét, 

 - bejárást. 

 

A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó a létesítményt az érvényes szabályok 

szerint I. oszt. Minőségben rendeltetésszerű használatra alkalmas, a terveknek és 

engedélyeknek megfelelő állapotban adja át. Nem I. oszt. Minőségben történő teljesítés esetén 

a Megrendelőnek joga van cserét kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni. 

 

12.2 Az eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a  

- munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a 

hatósági előírásoknak, valamint  - esetleges menetközben elrendelt – a megrendelői 

módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült. 

- rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok 

bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a 

használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt szakhatóságok 

nem látnak okot az engedély megtagadására; 

- a munkavédelmi vezetői nyilatkozat rendelkezésre áll. 

 

A Vállalkozónak termékfelelősség–vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített 

anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett 

munkák szakszerűségére. A teljesítés további feltétele a próbaüzem bizonylatolása a műszaki 

ellenőr, az üzemeltető és Megrendelő igazolásával. 

 

Jelen szerződés teljesítését a sikeres birtokbaadási eljárás jelenti. 

 

12.3 A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni 

Megrendelőnek 3 példány átadási dokumentációt. 

Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza az átadás-átvételi tervet, azaz a létesítmények 

ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat 

magyar nyelven: 

 

- gépkönyv, 

- karbantartási és kezelési utasítás, 

- kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv 

- minőségbiztosítási jegyzőkönyv, 

- mérési jegyzőkönyvek, 

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, 



- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai, 

- tervezői és kivitelezői nyilatkozatok 

- átadás-átvételi terv, 

- építési naplók másolatai, 

- a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, elérhetősége) 

- negatív vízminta eredmény 

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a 

Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.  

 

13. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 

13.1 Vállalkozó garantálja: 

 

- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 

műszaki adat elérését, 

- a létrehozott építmény minősége, mind a fölhasznált anyagok, mind a létesítmény 

szerkezet és kivitel szempontjából érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak 

megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

- az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványoknak és 

előírásoknak betartását. 

 

13.2 A Vállalkozónak fent részletezett egységes, teljes körű jótállási kötelezettsége a 

szerződés 12.1 pont szerinti teljesítésétől számított …………… hónapra terjed ki, a 

létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. Ezen felül biztosítja az épületszerkezetek, 

épületgépészeti rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, 

valamint a hatályos jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági idejét.  

 

Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része garanciaidő alatt, a Vállalkozó garanciális 

kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben 

meghatározott garanciaidő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel 

meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem válik. 

 

A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetés-ellenes 

használat következményeként állt elő. 

 

13.3 A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelezett hibákat, azt követően 

pedig a kötelező szavatossági időn belül - a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó 

érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását, amennyiben az időjárás a javítási technológiát 

lehetővé teszi, 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. 

 

Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. 

Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a 

Megrendelő a kicserélt elemeket, a tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

 

Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéséket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy 

ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, 

hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe 

venni. 



 

13.4 Vállalkozó köteles Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális 

meghibásodásokat, a bejelentést követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének 

jelenlétében felülvizsgálni, Megrendelő jogos igényei alapján a javítási munkákat, a 

felülvizsgálatot követő 5 munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott 

határidőre befejezni. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések és 

üzemszerű működést akadályozó hibák tekintetében Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 

24 órán belül felülvizsgálja a garanciális meghibásodást, ezen hibák tekintetében a javítási 

munkákat haladéktalanul köteles megkezdeni.  

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a 11.4 pont szerint nem kezdi meg és azt folyamatosan nem 

végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 

kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a 

Vállalkozóval szemben elvesztené. 

 

Felek megállapodnak, hogy a teljes körú átadás-átvételtől számított évenként a jótállás 

időtartama alatt utófelülvizsgálatot tartanak, melyet a műszaki ellenőr készít elő,  és arra 

meghívja a Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítását, 

hiányosságok megszüntetését Vállalkozónak 30 napon belül meg kell tennie. 

 

13.5 A Vállalkozó a szerződés megkötésével egyidőben köteles a Megrendelő számára feltétel 

nélküli teljesítési biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt a bruttó vállalkozási díj 5 %-a. A kivitelezésre vonatkozó jótállási idő alatt 

csökkentett mértékű teljesítési biztosítékot kell szolgáltatni a Vállalkozónak, amelynek 

mértéke a bruttó megbízási díj 2 %-a.  

 

Ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali felbontását vonja maga után. 

A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő 

befizetéssel, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.  

 

Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik 

jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, vagy ha a szerződés 

valamely részét a Vállalkozó mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek 

elvégeztetnie, vagy ha a Vállalkozó nem a műszaki leírásban, a szerződésben vagy a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesít a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének 

a jelen szerződésben meghatározott határidőre, vagy pedig a Megrendelő felhívására nem tesz 

eleget. 

 

 

14. KÖTBÉR 

 

14.1. A szerződésben meghatározott határidőket mindkét fél köteles betartani. Amennyiben a 

Vállalkozó neki felróható módon a jelen szerződésben meghatározott végleges teljesítési 

határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve 

kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.  A késedelmi kötbér a teljesítési határidő 

eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, mértéke 1.000.000.- Ft/nap, maximum a bruttó 

vállalkozói díj 20 %-a. 

 

14.2. A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő a 

végszámlából azokat levonhatja. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség vagy a 



számla összege nem nyújt fedezete a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a 

Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. 

 

14.3. Harminc munkanapon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a 

Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és ezen felül meghiúsulási kötbérre 

is jogosult, melynek mértéke a bruttó vállalkozási díj 30 %-a. A felmondás a szerződést 

megszünteti. 

 

14.5 A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén köthet harmadik 

fél felé engedményezési szerződést.  

 

15. FELMONDÁS, ELÁLLÁS 

 

15.1 Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani az alábbi esetekben: 

 

a) A Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik; 

b) A Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 

c) A Vállalkozó ellen csődeljárást, felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a  

Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel  a 

Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsítja; 

d) A Vállalkozó átalakul, vagy a tulajdonosi összetételébe, vagyonában olyan jelentős 

változás következik be, mely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben 

meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek 

teljesítését veszélyeztetik; 

e) Jelen szerződés 14.3. pontjában szabályozott eset bekövetkeztekor. 

f) Megrendelőnek joga van a szerződés teljesítését lehetetlenné nyilvánítani, abban az 

esetben ha Vállalkozó ezen szerződés kivitelezési időtartama 80%-ának elteltével az 

árazott költségvetésben szereplő munkák készültségi fokának 50%-át nem végezte el, 

továbbá ha Vállalkozó olyan magatartást folytat, amely nemcsak a saját, hanem tárgyi 

kivitelezésben részt vevő más vállalkozók munkájának menetét bizonyíthatóan 

akadályozza. Megrendelő a teljesítés lehetetlenülése esetén jogosult a szerződéstől 

egyoldalúan elállni, a lehetetlenülést megállapítani. 

 

A felmondás a szerződést megszünteti. 

 

15.2 Megrendelő a jelen szerződést a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően akkor jogosult a 

jelen szerződést 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha erre 

hatósági kényszer (az építkezésnek hatóság részéről történő, a Megrendelő érdekkörén kívül 

felmerülő leállítása) okot ad. 

 

15.3 A Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem 

végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a számlából 

levonhatja. Az ezt meghaladó esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a 

Megrendelőnek átutalni. 

 

15.4. A 15.1 és 15.2 pontokban foglalt esetekben a Megrendelő jogosult a 14.4 pont szerinti 

kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére. A követelés érvényesítésére a 15.3 



pontban foglaltak megfelelően irányadóak. A fenti esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem 

jogosult. 

 

15.5. A 15.2 és 15.3 pontokban foglalt esetekben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának 

megfelelő vállalkozói díjra jogosult. 

 

16. JOGVITÁK, BÍRÓSÁG 

 

16.1 A felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat tárgyalások útján, békés módon 

kísérlik meg rendezni. 

16.2 A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik magukat a 

Mezőkövesdi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 

Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. 

és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

A 3. pontban felsorolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részei, a szerződés csak 

azokkal együtt érvényes. 

 

 

Mezőkövesd, 2009…….. 

 

 

 

  Megrendelő      Vállalkozó 
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