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I. KIEMELT INFORMÁCIÓK

1.

Az ajánlatkérő elnevezése és címe
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Székhelye:
1134 Budapest, Váci út 23-27..
Adószáma:
10987553-2-41
Statisztikai jelzőszáma: 10987553-9603-114-01
Cégjegyzék száma:
01-10-042694
Telefon:
+36 1 323-5115
E-mail:
titkarsag@btirt.hu
Honlap:
www.btirt.hu
(a továbbiakban: „Ajánlatkérő”)

2.

Kapcsolattartási pont
dr. Jámbor László
Cím:
1134 Budapest, Váci út 23-27.; V. emelt 543. szoba
Telefon:
+36 1 323-5218
E-mail:
jambor.laszlo@btirt.hu
(a továbbiakban „Kapcsolattartó”)

3.

A közbeszerzési eljárás elnevezése
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében
üzemelő 3. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása
(a továbbiakban: „Közbeszerzés Elnevezése”)

4.

A közbeszerzés tárgya
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében
üzemelő 3. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása
Mennyiség
Közbeszerzés tárgyának Kbt. 8. § szerinti meghatározása: Építési beruházás.
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) szerinti meghatározás:
45342000-6 Kerítés felállítása

5.

A közbeszerzési eljárás fajtája
A közbeszerzési eljárás becsült értékére tekintettel Ajánlatkérő a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban. „Kbt.”) III. rész 112. § (1) bekezdés b)
pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, a Kbt. 98. § (2)
bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel fennállása okán.

6.

A felhívás megküldése
Az ajánlattételi felhívás 2017. április 25. napján került megküldésre ajánlattevőnek. Az
ajánlattételi felhívás iktatószáma: 2416/2017 (a továbbiakban: „Felhívás”).
Az ajánlattételi felhívás 1. sz. módosítása 2017. május 2. napján került megküldésre
ajánlattevőnek.

7.

Az ajánlatok benyújtásának határideje
2017. május 10. napja 10:00 óra (a továbbiakban: „Ajánlattételi Határidő”).

8.

Az ajánlatok benyújtásának helye
1134 Budapest, Váci út 23-27.; V. emelet 543. szoba

9.

Az ajánlatok felbontásának ideje
2017. május 10. napja 10:00 óra.

10. Az ajánlatok felbontásának helye
1134 Budapest, Váci út 23-27.; V. emelt 543. szoba
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11. Az első tárgyalás időpontja
Az ajánlattételi határidőt követő 2. munkanap 10:00 óra
12. Az eredményről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja
2017. május 31.
13. A szerződéskötés tervezett időpontja
A szerződéskötés tervezett időpontja az eredményéről szóló összegezés megküldését
követő 10. nap, amennyiben ez nem munkanap, abban az esetben az ezt követő első
munkanap.
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II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.

Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos információk

1.1. A közbeszerzési eljárásban részvétel feltétele a jelen ajánlati dokumentáció (a
továbbiakban: „Dokumentáció”) ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamelyik
ajánlattevő – vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi elektronikus elérése.
1.2. Ajánlattevő köteles a Dokumentációban közölt információkat bizalmasan kezelni,
azokat harmadik személy/fél tudomására – a minél körültekintőbb ajánlattétel
érdekében nélkülözhetetlen információk kivételével – nem hozhatja.
1.3. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik,
másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy
változtatott formában történő – felhasználása jogellenes. Az Ajánlatkérő a
Dokumentáció másolását kizárólag az ajánlattevő (közös ajánlattevők) belső
használata, illetve az alvállalkozói számára (a rájuk vonatkozó rész tekintetében) az
ajánlat tételhez szükséges mértékig engedélyezi, az ajánlat minél teljesebb és
körültekintőbb elkészítése érdekében.
2.

Az ajánlat elkészítésének általános elvárásai

2.1. Az ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései, valamint a Felhívásban illetőleg a jelen
Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint kell
elkészíteni és benyújtania.
2.2. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást,
követelményt, meghatározást, amelyet a Felhívás és a Dokumentáció tartalmaz,
áttanulmányozza. Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a
maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában. Ajánlatkérő
feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerez, amely az Ajánlat
elkészítéséhez szükséges.
2.3. Az Ajánlat bármely hibája, nem pótolható hiányossága az ajánlattevő kockázatát
képezi, és az Ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
2.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
Felhívás és a Dokumentáció feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3.

Az Ajánlat formai követelményei

3.1. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani, amelyen azonosíthatóság céljából fel
kell tüntetni legalább a közbeszerzés elnevezését és/vagy számát, valamint az
„Ajánlat” megjelölést, továbbá lehetőség szerint az ajánlattételi határidőt, „Az
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” szövegrésszel együtt.
3.2. Az ajánlatot 1 pld-ban papíralapon, továbbá 1 pld-ban - lehetőleg optikai (CD vagy
DVD) - adathordozón kell benyújtani. Az ajánlat papír alapon beadott példánya
fedlapján azonosíthatóság céljából fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, az
ajánlattételi határidőt, valamint a közbeszerzés elnevezését és/vagy számát. Az
ajánlat elektronikus és papír alapon beadott példányai közötti esetleges tartalmi eltérés
esetében a papír alapon beadott példány a mérvadó.
3.3. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható
kézírással kitöltve, – a papír alapon beadott példányt – összefűzve (pl. tűzés,
spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú példányát olyan kötésben kell
beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő
46/9. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2416/2017

önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak Az
ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (az adatot tartalmazó oldalakat számozni
kell), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.
3.4. Az ajánlat – oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket követő – első oldalaként
felolvasólapot kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bek.-ben
meghatározott adatokat, valamint a cégjegyzésre jogosult személy - vagy
meghatalmazottja - aláírását. A felolvasólapot eredeti vagy hiteles másolatban kell
becsatolni az ajánlatba.
3.5. Ha a Felolvasó lapon feltüntetett adatok és az ajánlat más része között eltérés van,
akkor a Felolvasó lap tartalma az irányadó.
3.6. Ajánlatkérő elektronikus formában benyújtott Ajánlattal kapcsolatban nem kívánja
meg, hogy az optikai adattároló egy fájlban tartalmazza a teljes Ajánlatot, azonban kéri
az ajánlattevőket, hogy az adattároló a Microsoft Office, illetve Open Office
programcsomaggal, valamint az Adobe Reader programmal megnyitható kiterjesztésű
fájlokat tartalmazzon.
4.

Az Ajánlat tartalmi követelményei

4.1. Az Ajánlatba az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolni:
A csatolandó igazolás vagy nyilatkozat megnevezése
a) Az ajánlattevő – Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti – legalább hiteles másolatú
elfogadó nyilatkozatát, hogy a Felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
b) Az ajánlattevő – Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti – nyilatkozatát, hogy – a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint – mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, illetve, hogy nem
tartozik a törvény hatálya alá.
c) Az ajánlattevő – Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján – legalább hiteles másolatú ún.
Felolvasólapot, amely legalább a Kbt. 68.§ (4) bekezdésében megjelölt
információkat tartalmazza, azaz feltünteti az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
d) Az ajánlattevő nyilatkozatát – Kbt. 66. § (6) bekezdése a) pontja alapján –,
melyben megjelöli a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.
e) Az ajánlattevő nyilatkozatát – Kbt. 66. § (6) bekezdése b) pontja alapján – az
ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókról, akiket Kbt. 66. § (6) bekezdése a)
pontja szerinti nyilatkozatban megjelölt közbeszerzési részek tekintetében igénybe
kíván venni.
f) Az ajánlattevő – Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti – nyilatkozatát, hogy kapacitás
nyújtó szervezetet kíván-e igénybe venni és amennyiben igen, azon alkalmassági
követelményt (követelményeket) megjelölését, melynek igazolása érdekében ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
g) Az ajánlattevő – Kbt. 44. § szerinti – nyilatkozatát, hogy ajánlata mely része
tekinthető üzleti titoknak. (Az üzleti titokkal kapcsolatos szabályokat a Kbt. 44. §
rendelkezései tartalmazzák). Amennyiben ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz üzleti
titkot, kérjük közölni.
h) Az ajánlattevő – Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti –nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési
eljárásban előírásra került, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
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i) Az Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró, vagy arra meghatalmazást adó
cégképviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját
(továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs
határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a cégképviseltre jogosult személy
meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a
meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat – eredeti
példányának vagy hiteles másolatának csatolása – szükséges.
j) A kizáró okok fenn nem állásának igazolásához szükséges iratok és
nyilatkozatok az Ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő tekintetében.
k) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására előírt adatok, iratok,
nyilatkozatok a Felhívás szerint.
l) Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt adatok, iratok,
nyilatkozatok a Felhívás szerint.
4.2. Az idegen nyelvű okiratot magyar nyelvű fordításban is be kell nyújtani. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős, melyet nyilatkozatban is meg kell
erősítenie.
5.

Kiegészítő tájékoztatás kérése, a kiegészítő tájékoztatás

5.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet
– a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől
vagy
az
általa
meghatározott
szervezettől
(a
továbbiakban
együtt:
„Információnyújtó”).
5.2. Információnyújtó ésszerű határidőn belül, de az Ajánlattételi Határidő lejárta előtt – a
hirdetmény nélküli eljárási fajtára és a Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel –
lehetőleg legkésőbb három nappal, megválaszol valamennyi, határidőre beérkezett,
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben feltett kérdést.
5.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző pontban meghatározott
válaszadási határidőt megelőző – a hirdetmény nélküli eljárási fajtára tekintettel –
harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek
nem kötelező megadnia.
5.4. Ha a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a fenti megjelölt határidőben nem tudja
megadni vagy a kiegészítő tájékoztatással a közbeszerzési dokumentumokat
módosítja, köteles az Ajánlattételi Határidőt meghosszabbítani.
5.5. A Kiegészítő Tájékoztatás írásban történik, oly módon, hogy Információnyújtó a
kérdéseket összesíti és a válaszokat egyidejűleg megküldi valamennyi ajánlattételre
felhívott ajánlattevő részére.
5.6. A Kiegészítő Tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint a Kiegészítő Tájékoztatás nem
tartalmaz arra vonatozó információt sem, hogy az Ajánlatkérő azt mely gazdasági
szereplőknek küldte még meg.
5.7. Amennyiben a Kiegészítő Tájékoztatás kérések időben eltérő beérkezése miatt az
Információnyújtó több Kiegészítő Tájékoztatást küld, az abban feltüntetett kérdésválaszokat – az előző Kiegészítő Tájékoztatásban szereplő utolsó kérdés-válasz
sorszámát követő sorszámmal kezdve – folyamatos sorszámozással látja el.
5.8. A Kiegészítő Tájékoztatás, valamint az Ajánlatkérő által közzétett vagy az
ajánlattevőnek megküldött pontosításai a Dokumentáció részévé válnak, így azok is
kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.
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5.9. Bármilyen mulasztás, amelyet Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő
információt olyan körülményekről, amelyek befolyásolhatják a vállalt tevékenység
ellátását, nem menti fel Ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok
alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint
reá hárulnak a teljesítés során.
6.

A közös ajánlattevőkre vonatkozó szabályok (Kbt. 35-36. §§)

6.1. A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során – a Közbeszerzési
Döntőbizottság következetes álláspontjára tekintettel – a Kbt. 35. §-ban foglaltak jelen
eljárás fajtában nem alkalmazhatók, azaz közös ajánlattételre nincs lehetőség.
7.

Az Ajánlat benyújtása, az Ajánlattételi Határidő meghosszabbítása, Az ajánlat
módosítása és visszavonása

7.1. A közbeszerzési eljárásban részvétel feltétele a Kbt. rendelkezései, valamint a
Felhívás illetőleg Dokumentációban meghatározott követelmények szerint elkészített
Ajánlat, Ajánlattételi Határidőig történő benyújtása.
7.2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Határidő lejártáig módosíthatja a Felhívásban, illetőleg a
Dokumentációban meghatározott feltételeket.
7.3. Ajánlatkérő a Felhívás, illetve a Dokumentáció módosításának tényéről valamennyi
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt egyidejűleg tájékoztat.
7.4. Ajánlatkérő a Felhívást az Ajánlattételi Határidő lejártáig visszavonhatja valamennyi
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt egyidejűleg tájékoztatása mellett.
7.5. Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, a Felhívásban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az Ajánlattételi Határidő lejártáig. Az
Ajánlattételi Határidőn túl benyújtott Ajánlat – a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében – érvénytelen! Ajánlatkérő az ajánlattevőtől a késedelem indokaként nem
fogad el semmiféle akadályozó körülményt, illetve egyéb igazolást.
7.6. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy az ajánlatot egy példányban - lehetőleg optikai (CD
vagy DVD) - adathordozón is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az optikai adathordozón
benyújtott példánnyal kapcsolatban nem kívánja meg, hogy egy fájlban tartalmazza a
teljes Ajánlatot, azonban kéri az ajánlattevőket, hogy az adathordozó a Microsoft
Office, illetve Open Office programcsomaggal, valamint az Adobe Reader programmal
megnyitható kiterjesztésű fájlokat tartalmazzon.
7.7. Amennyiben az ajánlattevő Ajánlatát postai úton küldi meg, a postai kézbesítésből
származó bizonytalanságok ajánlattevő saját kockázatát képezik.
7.8. Ajánlatkérő a nála irányadó munkaidőn kívül beérkező Ajánlatok átvételét nem tudja
biztosítani. (Ajánlatkérőre irányadó munkaidő: Hétfő - Péntek: 9:00-13:30)
7.9. A közvetlenül benyújtott Ajánlat átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.
7.10. Az ajánlattevő Ajánlattételi Határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az
ajánlatát.
7.11. Az Ajánlattételi Határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet kell
felvenni, és azt az összes ajánlattevőnek – beleértve az elkésett ajánlattevőt is – meg
kell küldeni. Az elkésett ajánlat csomagolását Ajánlatkérő kizárólag az ajánlattevő,
személyének megállapítása céljából bontja fel. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Határidő
után beérkezett ajánlatot nem adja vissza az ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a
Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján azt meg kell őriznie.
8.

Az Ajánlatok bontása
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8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlattételi Határidő lejártának
időpontjában kell megkezdeni.
8.2. Ajánlatkérő az Ajánlatok bontási eljárására külön meghívót/értesítést nem küld az
ajánlattevőknek.
8.3. Ajánlatkérő az Ajánlatok bontásának megkezdésekor, az Ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.
8.4. Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői,
valamint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás során a jelen levő ajánlattevők
regisztrálása jelenléti íven történik.
8.5. Az Ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet
ajánlattevőnek a bontástól számított öt napon belül megküld.

Ajánlatkérő

minden

8.6. A bontás az Ajánlatok beérkezésének sorrendjében történik, melynek során
Ajánlatkérő – a Felolvasólap alapján – ismerteti az ajánlattevők nevét és címét
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek
a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
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III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA
1.

Az Ajánlatok elbírálása

1.1. Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok,
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
1.2. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
1.3. A fentieket követően a megfelelőnek talált ajánlatokat Ajánlatkérő az értékelési
szempontok szerint értékeli és köteles az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a
kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alkalmassági követelmények
igazolásának benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak
az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
1.4. Ha az igazolás benyújtására felszólított ajánlattevő nem vagy az esetleges
hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az
igazolásokat, Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel
az igazolások benyújtására.
1.5. Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az
igazolásokat.
1.6. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.
1.7. Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott
időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban
nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60
napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az
értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
2.

A hiánypótlás, indokolás kérés

2.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
2.2. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől
felvilágosítást kérhet.
2.3. A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és
kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Felhívás, a
Dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
2.4. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás
nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat,
amelyekre nézve az Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
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2.5. Amennyiben Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan
alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–h), k)–n) és p) pontja
szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy – ha
Ajánlatkérő előírta – a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett
gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt,
hogy a kizárt helyett – szükség esetén – más gazdasági szereplőt nevezzen meg.
2.6. Ajánlatkérő által hiánypótlási felhívásban korábban megjelölt hiányok a későbbi
hiánypótlások során már nem pótolhatók. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés
alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.7. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire
vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az
ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
2.8. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez Ajánlatkérő által bemutatni
kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a
hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény
tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a
hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel
rendelkező személy kerül bemutatásra, Ajánlatkérő az értékeléshez – a Kbt. 71. § (9)
bekezdése értelmében – akkor is csak az általa pótoltatott szakember adatait veheti
figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem
eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását.
2.9. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)–(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha
a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni
az elbírálás során.
2.10. Ha Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített
ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.
Ajánlatkérő a számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg,
közvetlenül, írásban, tájékoztatja.
2.11. A hiánypótlás formájára – amennyiben Ajánlatkérő eltérő feltételeket a hiánypótlási
felhívásban nem jelöl meg – az Ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelményeket
kell alkalmazni.
2.12. Ajánlatkérő – a Kbt. 72. § szerint – az értékelés szempontjából lényeges ajánlati
elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha
az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony
összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy
azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében, illetve, ha az
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2.13. Ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során az adott ágazatban
kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az
ajánlattevőtől, továbbá – összehasonlítás céljából – a többi ajánlattevőtől is kérhet be
meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
2.14. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára illetve vállalt kötelezettség
megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt Ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként
Ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár illetve vállalt kötelezettség
megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot,
ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron
vagy költséggel illetve vállalt kötelezettséggel teljesíthető.
3.

Értékelési szempontok

3.1. Az ajánlatok értékelési szempontja – a Kbt. 100. § (5) bekezdésére is tekintettel – a
legalacsonyabb ár.
4.

Ajánlatkérő tájékoztatásai

4.1. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő
ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról,
valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja az érintett
az ajánlattevő(ke)t.
4.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minták szerint írásbeli összegezést (a továbbiakban.”Összegezés”)
készít az ajánlatokról. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az
Összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton
megküldi.
4.3. Ajánlatkérő az Összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított
huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött
szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a
jogszabálysértést orvosolja. Ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést faxon vagy
elektronikus úton haladéktalanul és egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldi.
4.4. Az ajánlatokról készült Összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás
névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) Ajánlatkérő kérelemre
vagy kérelem hiányában is kijavíthat. A kijavított Összegezést Ajánlatkérő legkésőbb
az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül egyidejűleg megküldi az
összes ajánlattevőnek.
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IV. EGYÉB ELŐZETES, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK
1.1. A közbeszerzési eljárásnak és a közbeszerzés eredményeként megkötött
szerződésnek, továbbá a szerződés teljesítése során minden kommunikáció hivatalos
nyelve és munkanyelve a magyar.
1.2. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 131. § (4)
bekezdésének megfelelően a következő legkedvezőbb Ajánlattevőnek minősített
Ajánlattevővel fogja megkötni a szerződést, amennyiben őt az írásbeli összegezésben
megjelölte.
1.3. A Dokumentációban, valamint a Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény az irányadó.
1.4. A szerződés-tervezetben az ajánlatkérő/megrendelő székhelye nem azonos a
közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos – cégkivonatban szereplő –
székhellyel. Várhatóan a szerződéskötéskor már a szerződés-tervezetben megjelölt
székhely lesz a hatályos, azonban ha mégsem történik meg a székhely-módosítás a
szerződéskötő felek a szerződés időpontjában hatályos állapotot fogják rögzíteni.

46/17. oldal

NYILATKOZATMINTÁK

2416/2017
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Ajánlatkérő következő oldalakon csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni az
ajánlattevőket az eredményes Ajánlat benyújtásában.
Az Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem kötelező, azokat ajánlattevő
saját kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat
végezhet.

46/18. oldal

2416/2017

NYILATKOZATMINTÁK
FELOLVASÓLAP
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján

1. Az AJÁNLATTEVŐ adatai:
Az Ajánlattevő,
neve:
székhelye:
e-mail:
telefon:

fax:

2. A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok):
2.1. Nettó HUF ajánlati ár: nettó …………………………… Ft;
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás

46/19. oldal

NYILATKOZATMINTÁK

2416/2017
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
1
önálló/együttes cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. által indított „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert
és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó
kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és
a dokumentációjában foglalt valamennyi feltételt – a szerződéses feltételeket is beleértve –
társaságunk elfogadja, a szerződést nyertességünk esetén a megajánlott ellenértéken
megköti, és szerződés szerint teljesít.
Továbbá vállaljuk, hogy a tárgyalások befejezésétől számított 60. napig fenntartjuk
ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt
bármikor elfogadható.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás

1

A megfelelő aláhúzással jelölendő
46/20. oldal

2416/2017

NYILATKOZATMINTÁK

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
1
önálló/együttes cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 66. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, társaságunk a kisés középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(továbbiakban: Kktv.) alapján2
•

a Kktv. hatálya alá tartozik és mikró-vállalkozásnak minősül

•

a Kktv. hatálya alá tartozik és kisvállalkozásnak minősül

•

a Kktv. hatálya alá tartozik és középvállalkozásnak minősül

•

nem tartozik a Kktv. hatálya alá

Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás

1
2

A megfelelő aláhúzással jelölendő
Az alábbi felsorolásból a megfelelő aláhúzással jelölendő

46/21. oldal

NYILATKOZATMINTÁK

2416/2017

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..
(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői
1. a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem/kijelentjük, hogy a társaság jelen közbeszerzési eljárásban a
alvállalkozó(ka)t
a) a közbeszerzés semelyik része tekintetében nem vesz igénybe.2
b) a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében vesz igénybe:2

2. továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – és tekintettel
a fenti nyilatkozatunkra – ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozók az alábbiak:
az alvállalkozó
neve:
székhelye:
közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében közreműködik:

az alvállalkozó
neve:
székhelye:
közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében közreműködik:

Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás
1
2

A megfelelő aláhúzással jelölendő
Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő

46/22. oldal

2416/2017

NYILATKOZATMINTÁK
NYILATKOZAT
a kizáró okok tekintetében

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
1
önálló/együttes
cégjegyzésre
jogosult
képviselője/képviselői
ezennel
kijelentem/kijelentjük, hogy Ajánlattevővel, a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján megtett
nyilatkozatban megnevezett alvállalkozóval, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján
megtett nyilatkozatban megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel
szemben nem állnak fenn, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében
foglalt kizáró okok
Továbbá – a Kbt. 67. §(4) bekezdése alapján – kijelentem/kijelentjük, hogy Ajánlattevő a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §, valamint ha az adott
közbeszerzési eljárásban előírásra került, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás

1

A megfelelő aláhúzással jelölendő

46/23. oldal

NYILATKOZATMINTÁK

2416/2017

NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
1
önálló/együttes cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontjában foglaltakkal kapcsolatban ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában, a 321/2011. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint olyan
társaságnak minősül, melyet2:
•

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,

•

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás

1
2

A megfelelő aláhúzással jelölendő
Az alábbi felsorolásból a megfelelő aláhúzással jelölendő

46/24. oldal

2416/2017

NYILATKOZATMINTÁK
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
amennyiben ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
1
önálló/együttes cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontjára, a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára és a 10. §
g) pont gb) alpontjára tekintettel ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó
lakóhelye a következő2:
a) tényleges tulajdonosa nincsen.
b) tényleges tulajdonosa(i) az alábbiak:
1.

név: ………………………………………………………………………..
állandó lakhely: …………………………………………………….……
tulajdoni aránya: ……. %

2.

név: ………………………………………………………………………..
állandó lakhely: …………………………………………………….……
tulajdoni aránya: ……. %

3.

név: ………………………………………………………………………..
állandó lakhely: …………………………………………………….……
tulajdoni aránya: ……. %

A közvetlen és közvetett tulajdonosi kapcsolat ismertetése:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás
1
2

A megfelelő aláhúzással jelölendő
Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő

46/25. oldal

NYILATKOZATMINTÁK

2416/2017
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
1
önálló/együttes cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 65. § (7) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kijelentem/kijelentjük, hogy a Ajánlattevő jelen közbeszerzési
eljárásban
a) kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel nem kíván alkalmassági kritériumot
igazolni2.
b) az alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet kívánja igénybe venni a
következő alkalmassági kritériumok tekintetében:2
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
neve:
székhelye:
az alkalmassági kritérium(ok) megjelölése, melybe a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet igénybe kívánjuk venni:

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
neve:
székhelye:
az alkalmassági kritérium(ok) megjelölése, melybe a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet igénybe kívánjuk venni:

Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás
1
2

A megfelelő aláhúzással jelölendő
Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő

46/26. oldal

2416/2017

NYILATKOZATMINTÁK
NYILATKOZAT
üzleti titokról

Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
1
önálló/együttes cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 44. §-val
összhangban kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során benyújtott
ajánlatunk2
a) nem tartalmaz üzleti titkot.
b) alább megjelölt és elkülönített módon megjelenített része(i) üzleti titoknak
minősül(nek), és ezzel összefüggésben ezek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.
Üzleti titoknak minősül az ajánlat
melléklet/fejezet szám:
cím/megnevezés:
az érintett oldalszám:
megjelölt és elkülönített része.

–tól

–ig

Az üzleti titokká minősítés indokolása:
…………………………………………………………………………………………………………
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________________________
cégszerű aláírás

1
2

A megfelelő aláhúzással jelölendő
Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő

46/27. oldal

2416/2017

SZAKMAI INFORMÁCIÓK

SZAKMAI INFORMÁCIÓK

46/29. oldal

SZAKMAI INFORMÁCIÓK

2416/2017
I. SZAKMAI INFORMÁCIÓK

1.

A Közbeszerzés tárgya
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztó Üzemében
üzemelő 3. számú, a HT Hő-és Tüzeléstechnikai Kft által gyártott és általuk
rendszeresen karbantartott EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence teljes,
komplex felújítása, falazatának teljes újjáépítése, valamint a meglévő vezérlő
számítógép és monitor új, korszerű ipari számítógépre és érintőképernyős monitorra
történő cseréje, figyelembe véve a technológia fejlesztését, valamint az internetes
távfelügyeleti rendszert.
Az EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemencét (gyári száma: 8530/06) a HT Hőés Tüzeléstechnikai Kft. 2006. júliusában helyezte üzembe.
Az eltelt több, mint 10 év alatt a hamvasztó kemence három műszakban folyamatosan
üzemelt, közepes és egy nagyjavítással, több mint, 50 000 db elhunyt hamvasztást
végeztek. A kemence állapota – a rendkívüli igénybevételt figyelembe véve – nagyon
sürgősen teljes felújításra szorul. A teljes felújításnál figyelembe kell venni az azóta
történt technológiai változásokat is.
Az első nagyjavításkor a hamvasztó kemence függőleges kéménye nem szorult
felújításra, az első ciklus óta eltelt 5 év, a második ciklussal összesen 10 év alatt a
kémény falazata természetesen elhasználódott, teljes felújításra szorul.

2.

Elvégzendő feladatok meghatározása

2.1. A hamvasztó kemence teljes, komplex felújítása, tűzálló falazatának teljes újjáépítése.
a) Bontási munkák
Le kell bontani a hamvasztó kemence burkolatát, gépészeti egységeit, a be-, és
kikezelő ajtókat, a hamurostélyt, a primer-szekunder levegő rendszert, injektor levegő
rendszert és a rekuperátoraival együtt a kemence teljes tűzálló falazatát a betonig, a
kemence és kémény közötti füstcsatornát, a rókatorkot, a térnyomás szabályozó
rendszert, a földgáz főégőt, a segédégőt és az utóégető égőt, a szabályozó-, záró és
biztonsági elemeket, szerelvényeket, a villamos és műszer kábeleket, az impulzus
elemeket, a sérült betonelemeket.
A képződő törmelékek, hulladékok kihordása az udvaron lévő konténerbe, majd a
konténerek elszállítása a hulladék lerakó telepre.
b) A hamvasztó kemence tűzálló falazatának elkészítése a helyszínen
- A betonalapozás esetleg szükségessé váló javítása;
- A hamvasztó kemence komplett falazatának elkészítése, beleértve a kemence
oldalsó falazatot, tűzálló boltozatait, az oldalsó és alsó füstcsatornáit, az összekötő
boltozatokat, tűzálló kemence feneket, a levegő befúvó hőálló csöveket, a fő-és
utóégető égők égőköveit, a be- és kikezelő ajtók falazatait.
c) A Vállalkozó üzemében történő előgyártások, felújítások
Az 1. fejezetben szereplő lebontott egységek, elemek, alkatrészek teljes felújítása,
előszerelése.
Részletezve a költségvetés 2 fejezetében.
d) Helyszíni szerelési munkák
Az 1. fejezetben szereplő lebontásra került Vállalkozó által felújított alkatrészek
visszaszerelése a hamvasztó kemencére;
Részletezve a költségvetés 4. fejezetében.
46/30. oldal

2416/2017

SZAKMAI INFORMÁCIÓK

e) Próbaüzem
- A kezelő személyzet betanítása, (különös tekintettel az új hardver és vezérlőszoftver
használatára) a próbaüzem alatt folyamatosan.
- A Vállalkozó vállalja, hogy a betanítással egyidőben az új technológiákra készített
kezelési és karbantartási utasítást nyomtatott és elektronikus formán átadja a
megrendelőnek, valamint megismerteti a felhasználókkal.
2.2. A 3. számú hamvasztó kemence kéményének teljes, komplex felújítása, teljes
újjáépítése.
a) Bontási munkák
Kémény fedlap bontása, kémény teljes tűzálló falazat bontása - kémény fedlaptól
egészen a füstcsatorna -1,00 m szintjéig.
A képződő törmeléket és hulladékok kihordása az udvaron lévő konténerbe, majd
a konténerrel elszállítása hulladék lerakó telepre.
b) Kémény tűzálló falazat elkészítése a helyszínen
- kémény és kémény alap szükséges javítása,
- kémény komplett tűzálló falazatának elkészítése és tűzálló injektor kialakítása,
behelyezése a tűzálló falazatba.
c) Vállalkozó üzemében történő előgyártás.
- tűzálló injektor legyártása szakszervizben
2.3. Vezérlő szoftver és hardver elemek cseréje, figyelembe véve a távfelügyeleti
rendszert.
a) A hamvasztó kemence technológiai fejlesztésével történő korszerűsítése a
következő legyen:
- a régi, lebontásra kerülő számítógép helyett egy új, egyedi, korszerű, merevlemezés hűtőventilátor nélküli, pornak ellenálló, valamint folyamatos üzem mellett
legalább 50 ° C hőterhelést kibíró ipari számítógép kerüljön beépítésre;
- a meglévő monitor helyett, érintőképernyős, védőfóliás törésbiztos monitor
kerüljön beépítésre;
- a vezérlőpultot az új monitor beépítéséhez át kell alakítani;
- a teljes műszer-automatika rendszert korszerűsíteni kell;
- új villamos műszer-automatika kábelrendszert kell kiépíteni.
b) Vezérlő-kijelző rendszernek a fejlesztés után a következőket kell teljesítenie:
A hamvasztó kemence előtt a kezelőpulton kell elhelyezni az új számítógépet
érintős színes képernyős, TOUCH rendszerű ipari monitorral.
A kiépített rendszer a hamvasztási művelet indítását csak az elhunyt azonosító
kódjának beadása után engedje meg. A kód beadása szintén a képernyőn érintéses
módszerrel történik. A 3.számú hamvasztó kemence számítógépének egyidejűleg
ellenőriznie kell az elhunyt azonosító kódját, hogy volt-e már valamelyik kemencénél
ilyen azonosító kód, ha igen, a hamvasztást a számítógépnek le kell tiltania, a
kemence ajtó ekkor nem nyitható. Ezzel az elhunytak összecserélése, vagy a
szabálytalan hamvasztás kizárt. Az azonosító kód beadása után a képernyőn
magyar nyelven meg kell jeleníteni a választható hamvasztási üzemmódot, valamint
a választható hamvasztási programot és minden technológiai paramétert.
Az üzemmód és a program, valamint az egyes paraméterek változtatása a képernyő
jelzett helyének megérintésével történhet meg.
Meg kell jeleníteni – külön képernyőn, menüben –a technológiai paramétereket:
munkatér-hőmérséklet, utóégetőtér hőmérséklet, munkatérnyomás, szekunder- és
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a primerlevegő mennyisége százalékban kifejezve, a füstgáz minőség, a
bekezelőajtó-, a kikezelőajtó,- és a füstgáztolattyú helyzet pillanatnyi értéke, a
földgázfogyasztás digitálisan kijelzésre kerülnek. A technológiai paraméterek
folyamatosan legyenek jelen a monitoron.
A számítógép a térhőmérsékletet,- a térnyomást abszolút mértékben, valamint a
primer- és szekunderlevegő mennyiséget és a füstgáz minőségét százalékban – az
idő függvényében színes diagramba ki kell tudni mutatni, ami a helyszínen, valamint
a Megrendelő központjaiban lévő számítógépeken bármikor visszamenőleg is
visszanézhető, kinyomtatható.
Ugyanezt meg kell valósítani, az elhunyt kódjával együtt rögzített hamvasztási
adatok visszanézhetőségére és kinyomtathatóságára is.
A felfűtésnél a képernyőn lévő technológiai sémának megfelelően meg kell
jeleníteni a földgáztüzelés folyamatát, a paraméterekkel, sikertelen gyújtás esetén
a hiba okát magyar nyelven.
Az automatikus hamvasztási folyamat a képernyőn nyomon követhető kell, hogy
legyen, a dátumot és a hátralévő hamvasztási időt is meg kell jeleníteni.
Továbbá a vezérlő szoftvernek képesnek kell lennie arra, hogy a távfelügyeletet
végző cég egy u.n. kliens felületen, a számítógépbe beépített modem segítségével
az interneten keresztül figyelni, felügyelni lehessen a kemence működését és
szükség esetén segítséget, ill. utasítást lehessen adni a kezelőszemélyzet részére,
és a paramétereket - az optimális, gazdaságos üzem eléréséhez - módosítani
lehessen.
A kapcsolat biztosításához Megrendelő internetes kapcsolat kiépítéssel
rendelkezik.
A kliensszoftvert a Hamvasztó Üzem saját- és a Megrendelő Központjának
számítógépére illetőleg számítógépeire is telepíteni szükséges.
A jelenlegi vezérlő-számítógépben rögzített adatokat az új hardverre át kell menteni,
az új vezérlőszoftvernek képesnek kell lennie a régi adatok megjelenítésére is.
A hamvasztó kemencék fizikai paraméterei nem változhatnak.
2.4. Új számítógépes irányítástechnikai távfelügyeleti rendszer, figyelembe véve a helyi
kívánalmakat
A számítógépes távfelügyeleti szoftvernek a következőket kell tudnia:
A képernyőn meg kell jeleníteni a technológiai paraméterek (munkatér-hőmérséklet,
utóégetőtér hőmérséklet, munkatér-nyomás, szekunder-és a primerlevegő
mennyisége százalékban kifejezve, a füst sűrűség, a be-, és a kikezelőajtó, valamint
a füstgáz-tolattyú helyzete) pillanatnyi értékét, valamint a földgáz fogyasztást. A
számítógép a térhőmérsékletet, - a térnyomást abszolút értékben, - a primer- és
szekunderlevegő mennyiséget - és a füstgáz sűrűséget százalékban - az idő
függvényében színes diagramba kell megjeleníteni, ami bármikor visszamenőleg is
visszanézhető és kinyomtatható.
Ugyanez vonatkozik az elhunyt kódjával együtt rögzített hamvasztási adatok
visszanézhetőségére és kinyomtathatóságára. A felfűtésnél a képernyőn lévő
technológiai sémának megfelelően meg kell jeleníteni a földgáztüzelés folyamatát, a
paraméterekkel, valamint sikertelen gyújtás esetén a hiba okát magyar nyelven. Az
automatikus hamvasztási folyamat a képernyőn nyomon követhető kell, hogy legyen,
a dátumot és a hátralévő időt is meg kell jeleníteni, továbbá rögzíteni szükséges.
Az adatok és a megrajzolt diagramok Megrendelő Budapest Váci úti központjában
valamint az általa kijelölt, engedélyezett fogadó helyeken is megjelenhetnek az
internetes adatáthozatalt követően.
A távfelügyeleti rendszerrel lehetővé kell tenni, hogy interneten keresztül a hamvasztó
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kemencék karbantartását végző távfelügyeletet tudjon gyakorolni és szükség esetén
segítséget tudjon adni a kezelőknek, valamint programot is tudjon módosítani a
zavartalan üzem biztosítása érdekében, továbbá az üzemeltetés paramétereit
visszamenőleg is ki tudja értékelni.
Ezen felül a következőkre is képesnek kell lennie a rendszernek:
- technológiai paraméterek (térhőmérséklet, munkatér-nyomás, szekunder- és
primerlevegő mennyisége százalékban kifejezve, a füst sűrűség, a bekezelőajtó-, a
kikezelő-ajtó-, és a füstgáz- tolattyú helyzete) értékeinek ellenőrzésére.
- hőmérséklet és füstgáz ellenőrzésére
- kegyeleti szempontok távfelügyeletére
- gázfelhasználás ellenőrzésére
- hamvasztási technológia költséghatékonyságának ellenőrzésére, értékelésére
3.

Árazatlan költségvetés
Az árazatlan költségvetést,
rendelkezésre bocsátani.

elektronikus

formában

külön

fájlokként

tudjuk

Kérjük a kitöltött árazatlan költségvetésen felül a rezsióradíjat is az ajánlatban
megjelölni.
A felolvasó lap 2.1. Nettó HUF ajánlati ár: rovatába a költségvetés Összesítő lapján az
„ÖSSZESEN” sorban szereplő értéket kell feltüntetni.
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
„A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő
3. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence komplex felújítása”
elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
Amely létrejött egyrészről a
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Székhelye:
1134 Budapest, Váci út 23-27.
Adószáma:
10987553-2-41
10987553-9603-114-01
Statisztikai jelzőszáma:
Cégjegyzék száma:
01 10 042694
Számlavezető pénzintézete:
OTP BANK Nyrt.
Számlaszáma:
11794008-20508988-00000000
Számlázási cím:
1438 Budapest, Postafiók: 488.
Képviselő:
Horváth József vezérigazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
másrészről a(z)
Székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Statisztikai jelzőszáma:
Cégjegyzék száma:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Képviselő:
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél”
között, az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek)
1.
Szerződés tárgya
1.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 3. számú, EW-2 típusú 4.
generációs hamvasztó kemence komplex felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében meghatározott hamvasztó-kemence felújítási munkákat elvégzi, jelen
Vállalkozási Szerződés alapján (a továbbiakban szerződés), az Ajánlattételi
Felhívásban, az Ajánlattételi Dokumentációban és a Vállalkozó Ajánlatában
meghatározottak szerint.
2.
Ellenszolgáltatás
2.1. Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes,
valamint szerződésszerű elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen
……………………. Ft+ÁFA, azaz …………………………………… forint + ÁFA
vállalkozási díjat (a továbbiakban: „Vállalkozási díj”) fizet a Vállalkozó részére.
2.2. A Vállalkozási díj tételes elszámoláson alapuló ár. A tételek egységárai a szerződés
hatálya alatt nem módosíthatók. Tételek egységárai Vállalkozó valamennyi
kötelezettsége,
így
különösen
a
jótállási
kötelezettsége
szerződéses
figyelembevételével kerültek kialakításra. A tételek egységárait az árazott költségvetés
(1. sz. melléklet) tartalmazza.
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3.
Teljesítési idő, teljesítési hely
3.1. A kivitelezési munkák az alábbi – kötbérköteles – (rész)teljesítési határidők szerint kell
elvégezni, mely határidőket a munkaterület átadás-átvételétől kell számítani:
a.) Az árazott költségvetés „1. Bontási munkák” és „2. A Vállalkozó üzemében történő
előregyártások, felújítások, bontási munkák” fejezeteiben meghatározott feladatok
teljesítésének határideje … nap;
b.) Az árazott költségvetés „3. Helyszíni munkák” és „4. Helyszíni szerelési munkák”
fejezeteiben meghatározott feladatok teljesítésének határideje … nap;
c.) Az árazott költségvetés „5. Vezérlő szoftver és hardver elemek cseréje,
figyelembe véve a távfelügyeleti rendszert” és „6. Számítógépes irányítástechnikai
távfelügyeleti rendszer korszerűsítése figyelembe véve a helyi kívánalmakat”
fejezeteiben meghatározott feladatok teljesítésének határideje … nap;
3.2. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott határidőkhöz képest előteljesítésre
jogosult.
3.3. A kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvételét követően kezdhető meg a
próbaüzem, melynek időtartama 10 nap.
3.4. Vállalkozó a próbaüzem sikeres lezárását követően jogosult végszámla benyújtására.
3.5. A hamvasztó kemence kezelőszemélyzetének oktatását a próbaüzem alatt kell
elvégezni.
3.6. A teljesítés helye:
Csömöri Sírkert és hamvasztóüzem; 2141 Csömör, Főnix u. 1.
4.
Kapcsolattartás, kapcsolattartók
4.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, melynek keretében
kötelesek – kapcsolattartóik útján – egymást értesíteni mindazon tényekről,
körülményekről, amelyek a jelen szerződéssel kapcsolatosak, különösen, amely
tények, körülmények a teljesítést veszélyeztetik, illetve arra befolyással lehetnek.
4.2. A kapcsolattartás elsősorban – a rendkívüli, halasztást nem tűrő esetek kivételével –
írásban történik. A Felek írásban történő közlésnek fogadják el az e-mail útján történő
közlést, amennyiben az olvasási visszaigazolás olvasott jelzéssel visszaérkezett.
4.3. Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kár az
értesítésre köteles Felet terheli.
4.4. Kapcsolattartó(k) a Megrendelő részéről:
a.)
név:
levelezési cím:
telefon:
e-mail:
4.5. Kapcsolattartó(k) a Vállalkozó részéről:
a.)
név:
levelezési cím:
telefon:
e-mail:
4.6. A Felek e szerződésben megnevezett kapcsolattartói – amennyiben szükségesnek
ítélik – rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet
tarthatnak.
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5.
Felek teljesítéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés, az ahhoz kapcsolódó
minden irat és információ, továbbá a szerződés teljesítése során, vagy azzal
összefüggésben a másik Félről, annak tevékenységéről tudomásukra jutott minden
adatot és információt szigorúan bizalmasan kezelik, harmadik személy részére sem
közvetlenül, sem közvetve információkat nem szolgáltatnak ki illetve a hozzáférés
lehetőségét megakadályozzák, kivéve azokat a tényeket, információkat, megoldásokat
és adatokat, amelyeket a titokkal rendelkezni jogosult fél maga hozott nyilvánosságra,
vagy a Feleken kívül álló okból nyilvánosságra kerül és bárki számára hozzáférhető.
A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felek munkavállalóira, alvállalkozóira és
mindazon harmadik személyekre is, akiknek közreműködését a teljesítés érdekében a
valamelyik Fél igénybe veszi. Bármely Fél köteles a tudomására jutott üzleti titkot
megőrizni és gondoskodni arról, hogy az által igénybevett személyek – jogszabály
felhatalmazását kivéve – az érintett Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, ne
hozzák harmadik személy tudomására.
5.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben az 1.1. pont szerinti nyertes ajánlatot több ajánlattevő
a közbeszerzési eljárásban együttesen tette, és ennek nyomán a jelen szerződésben
szereplő a „Vállalkozó” megjelölés több személyt takar, ezen személyek a Kbt. 35. §
(6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen
felelnek.
5.3. Vállalkozó köteles az általa elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységet, illetve az
építési-szerelési munkát az – 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet rendelkezései
szerint – Építési Naplóban dokumentálni. Amennyiben a kivitelezés során mérések,
vizsgálatok elvégzése is szükséges, Vállalkozó köteles azokat mérési jegyzőkönyvben
dokumentálni, amelyben a mért adatok mellett az előírt határértéket is fel kell tüntetni.
5.4. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére az Építési Naplóban történő
bejegyzéssel vagy munkaterület-átadási jegyzőkönyvben adja át, legkésőbb a
szerződés hatálybalépését követő 15. munkanapon. Az átadott munkaterületen a
munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.
5.5. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak bejelentett alvállalkozói számára a
munkaterület zavartalan megközelítését és annak birtokbavételét, és lehetővé teszi,
hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg valamennyi bejelentett alvállalkozó
munkaidőben folyamatosan munkát végezzen. Vállalkozó kérésére Megrendelő a
hivatalos munkaidőn túl is biztosíthatja a munkaterületet, amennyiben ezt a munka
jellege indokolja.
5.6. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésétől a sikeres átadás-átvételi eljárás
lezárulásáig köteles biztosítani:
a.) a munkaterület megfelelő őrzését;
b.) az ideiglenes utakat, gyalogjárókat, korlátokat és kerítéseket, amelyekre a
Megrendelő, illetőleg bérlői, valamint a forgalom védelme érdekében szükséges;
5.7. Vállalkozó köteles a munkaterületen – tényleges munkavégzés megkezdése előtt –
minden közművet és kábelt azonosítani és amennyiben szükséges, azokat meg kell
védenie vagy át kell helyeznie, továbbá köteles megbizonyosodni, hogy azok
biztonságosan üzemen kívül vannak-e. Vállalkozó felel a közművekben okozott
valamennyi kárért.
5.8. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben
szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja a nála fellelhető valamennyi, jelen tevékenység ellátásához
szükséges, illetve Vállalkozó által kért releváns információt.
5.9. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a munkavégzéshez eszközt nem ad át.
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5.10. Vállalkozó amennyiben a szerződés teljesítése során olyan feltételekkel,
körülményekkel szembesül, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a
Megrendelőt azonnal, írásban – halasztást nem tűrő helyzetben szóban is – értesítenie
kell az akadály tényéről és a késedelem várható időtartamáról. Az értesítés
elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a
Vállalkozó viseli. Az akadály tényét és indokát az Építési Naplóban is – a felelős
műszaki ellenőr aláírásával igazoltan – rögzíteni kell.
5.11. Megrendelőnek felróható akadályoztatás esetében az akadály közlésétől annak
elhárításáig terjedő időtartammal a teljesítési határidő meghosszabbodik. Vállalkozó
azonban Megrendelői akadályoztatás esetén is köteles a munkavégzését úgy
szervezni, hogy az a lehető legkevesebb idővel hosszabbítsa meg a teljesítést.
5.12. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítástól abban az
esetben térhet el, amennyiben azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a
Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az
utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
5.13. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával
szemben, amely a célszerűtlen vagy szakszerűtlen illetve jogszabály vagy hatósági
rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére
irányul. Amennyiben Megrendelő a célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást a
Vállalkozó megfelelő figyelmeztetése ellenére is fenntartja Vállalkozó köteles azt
Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó nem teljesítheti azt az utasítást, amely
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetésére irányul.
5.14. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy
utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
5.15. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek
a magyar illetve Európai Uniós szabványok minőségi előírásainak, valamint – adott
esetben – az építési/hatósági engedélynek és a jóváhagyott kiviteli tervnek.
5.16. Vállalkozó által a beépített anyagok eltakarására kizárólag a Megrendelő jóváhagyását
követően, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén
kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megkezdéséig sort kell keríteni.
Az eltakarás időpontjáról a Vállalkozó – legalább 3 munkanappal korábban – köteles
értesíteni Megrendelőt, amennyiben az értesítésre nem – vagy nem megfelelő
határidővel – kerül sor, az ebből eredő valamennyi kár – különösen a visszabontás
költsége – a Vállalkozót terheli.
5.17. Vállalkozó köteles a kiviteli munkák során keletkezett szemetet, bontási hulladékot és
felesleges anyagot eltávolítani illetve azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi
és hulladékkezelési szabályok szerint gondoskodni.
5.18. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek
a jogszabályokban és jelen szerződésben foglalt követelményeknek.
Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi
előírások, biztonságtechnikai követelmények és más vonatkozó jogszabályok
betartására és köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást
végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. A
Vállalkozó köteles a fenntarthatósági és az energiahatékonysági szempontokat
figyelembe venni a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
5.19. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki
ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.
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5.20. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű
anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, amely a nem
megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beszerzésére és beépítésére
vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik
személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel
szemben. Vállalkozó köteles a keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult
részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a
károkat meg kell térítenie.
5.21. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a
Vállalkozó felhasználta. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses
kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.
5.22. Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a munkavégzéshez szükséges
energiaellátást.
5.23. A próbaüzem akkor sikeres, ha a próbaüzemben a hamvasztó kemence legalább 10
napot folyamatosan, hibából történő leállás nélkül képes üzemelni és minden a
próbaüzem alatt észlelt hiba elhárításra került.
6.
Alvállalkozók
6.1. Vállalkozó jelen szerződést és jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit át nem
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni,
azonban Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezet volna.
6.2. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját
teljesítésének arányát.
6.3. Vállalkozó a teljesítéshez – a közbeszerzési eljárás során – az alkalmasságának
igazolásában részt vett szervezetet, mint alvállalkozót a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni – a közbeszerzési eljárás során – az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az – a
közbeszerzési eljárásban meghatározott – alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel együtt felelt meg.
6.4. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll – a közbeszerzési eljárásban
előírt – kizáró okok hatálya alatt.
6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll – a közbeszerzési eljárásban előírt – kizáró okok hatálya alatt.
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6.6. A megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely
szervezet vagy szakember jelen szerződés teljesítésébe bevonásától Megrendelő
nem tekinthet el olyan esetben, ha az adott személy (szervezet) igénybevétele a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor – jelen szerződés sajátosságira
is tekintettel – meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az
eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az
esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír és egyúttal tájékoztatta a szerződés
teljesítéséhez igénybe vett valamennyi alvállalkozót, hogy az alvállalkozók nem
vehetnek igénybe saját teljesítésük 50%-át meghaladó mértékben további
közreműködőt.
7.
Műszaki átadás-átvétel
7.1. A kivitelezési munkák (részmunkák) befejezése a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárással történik. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása
Vállalkozó felelőssége és költsége.
7.2. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének idejéről legalább 5
munkanappal korábban tájékoztatnia kell Megrendelőt. Megrendelő a műszaki átadásátvételi eljárás megkezdésének idejét indokolt esetben – Vállalkozóval egyeztetett
időpontra, de legfeljebb 5 munkanappal – elhalaszthatja, mely elhalasztás a teljesítés
határidejét – a tervezett és a tényleges műszaki átadás-átvétel közötti idővel –
meghosszabbítja.
7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozónak jegyzőkönyvet kell készítenie,
amelyet a Felek jelen levő képviselői kötelesek aláírni.
7.4. A műszaki átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel jelen
szerződésben foglalt valamennyi követelménynek (a továbbiakban: „sikeres műszaki
átadás-átvétel”). Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételt 15 napon belül be kell
fejeznie. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvétel esetében köteles legkésőbb a
műszaki átadás-átvételt követő napon kiállítani és Vállalkozó részére
átadni/megküldeni a teljesítésigazolást (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”).
Amennyiben Megrendelő a műszaki átadás-átvétel megkezdésére meghatározott
határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy
megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben nem fejezi be, Megrendelő
– a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján – köteles Vállalkozó írásbeli kérésére, a
teljesítésigazolást kiadni.
7.5. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (sikeres műszaki átadásátvétel lezárása) köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogya bevont
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. A
nyilatkozatot akkor is ki kell bocsátania a Vállalkozónak, és átadnia a Megrendelő
részére, ha nemleges, azaz alvállalkozókat nem foglalkoztatott.
7.6. Vállalkozó – amennyiben alvállalkozót vont be a teljesítésbe – köteles a 7.5. pont
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg felhívni valamennyi teljesítésbe bevont alvállalkozót,
hogy állítsák ki teljesítéseikről a számláikat.
8.
Fizetési feltételek
8.1. Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést
mellékkötelezettségek sem terhelik.
8.2. Vállalkozó a 3. pont szerint jogosult részszámlák benyújtására.
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8.3. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően köteles kiállítani számláját, a számlában
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét.
8.4. A számlát – minden esetben – a Megrendelő nevére kell kiállítani és a teljesítés
elismerését követő 5 munkanapon belül benyújtani. A számlához kötelező mellékelni
a Teljesítésigazolást.
8.5. Amennyiben Vállalkozó teljesítéshez alvállalkozót nem vett igénybe, az
ellenszolgáltatás megfizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően
történik és Megrendelő a számla kiállítását követő 30. napon átutalással fizeti meg.
8.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítéshez alvállalkozót vett igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint történik az ellenszolgáltatást
teljesítése:
a.) Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói teljesítés, valamint a
vállalkozói teljesítés mértékét;
b.) Megrendelő a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét számla
kiállítását követő 15. napon átutalja a Vállalkozónak;
c.) Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
d.) Vállalkozó köteles átadni c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy
az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát
Megrendelőnek, annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy az
Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak.
e.) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt (és fennmaradó), vállalkozói
teljesítés ellenértékét Megrendelő további tizenöt napon belül, de legkésőbb a
számla kiállítását követő 30. napon átutalja Vállalkozónak, ha Vállalkozó az
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel
teljesítette;
f.) ha a Vállalkozó az c) vagy az d) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg az
Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az c) vagy az d) pont szerinti
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó
nem jogosult A Vállalkozó által a 7.5. pont szerint bejelentett összegre vagy annak
egy részére;
8.7. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a
Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével
megterheli.
8.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, azzal, hogy Vállalkozó a
számla Megrendelői kézhezvételétől számított 30. napig késedelmi kamatot nem
számít fel.
8.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
9.
Szerződésszegés
9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek
során bármelyik Fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének teljesítését elmulasztja, illetve késedelmesen teljesíti.

46/42. oldal

2416/2017

SZERZŐDÉSTERVEZET

9.2. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik azt a szerződésszegést, amely Megrendelő
részére alapot ad a szerződés megszűntetésére vagy az eseti megrendelés illetve a
szerződéstől vagy az eseti megrendeléstől elállásra és a Megrendelő a szerződést
vagy az eseti megrendelést ezen ok alapján megszünteti, vagy attól eláll.
9.3. Amennyiben Vállalkozó a szerződést megszegi – a szerződésszegés jellegétől függő
– kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik.
9.4. Felek a Vállalkozó késedelmes teljesítése, hibás teljesítés illetve nem teljesítése,
esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.
10. Kötbér
10.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani, jelen szerződésben
meghatározott bármely –, de különösen a teljesítési – határidőt és késedelembe esik,
a késedelem idejére köteles napi 0,5% késedelmi kötbért fizetni Megrendelő részére,
melynek alapja a nettó Vállalkozási díj. Amennyiben a Felek részteljesítési határidőben
állapodtak meg és Vállalkozó valamely részteljesítési határidőt neki felróhatóan nem
tudja tartani, a kötbér alapja az adott rész nettó ellenértéke. Jelen szerződésből
érvényesíthető késedelmi kötbérek összege nem haladhatja meg a nettó Vállalkozási
díj 10%-át (a továbbiakban: „késedelmi kötbér maximum”).
10.2. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségét ismételten
megszegi, vagy kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget, továbbá
amennyiben a késedelem címén érvényesíthető kötbér eléri a késedelmi kötbér
maximumot, vagy a póthatáridő teljesítés nélkül eltelt, és – a felsorolt okok alapján –
Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, Vállalkozó köteles 20%
meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére, melynek alapja a nettó Vállalkozási
díj.
10.3. A késedelmi és meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér megfizetése nem érinti a
jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény
érvényesítésének lehetőségét.
10.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, a kötbér összege
a Vállalkozó követelésébe beszámítható.
11. Jótállás
11.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkáért – a sikeres átadás-átvételi eljárás követő
naptól számítva – 24 (azaz huszonnégy) hónapos jótállást vállal.
11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az – általa bevont – alvállalkozók illetve
szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és
az általuk beépített anyagokra is.
11.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a jótállási igényeket saját költségén teljesíteni.
Vállalkozó a Megrendelő által írásban – akár faxon, vagy e-mailen – megküldött
jótállási igény teljesítését köteles a jótállási igény megküldését követő 5 munkanapon
belül megkezdeni és folyamatos munkavégzéssel teljesíteni.
11.4. Jogos jótállási igény teljesítése esetén a jótállási idő meghosszabbodik a jótállási igény
bejelentésétől (megküldés) annak teljesítéséig. Amennyiben a jótállási igény
teljesítését követően a 11.1. pontban meghatározott határidőig kevesebb, mint 30 nap
van hátra, abban az esetben a jótállás időtartama, az igénnyel érintett tevékenységre,
munkarészre a jótállási igény teljesítését követő 30 nap. Vállalkozó ebben az esetben
köteles az érintett tevékenységet illetve munkarészt – jegyzőkönyvben – szabatosan
körülhatárolni, és rögzíteni a jótállási kötelezettsége részbeni meghosszabbodását.
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11.5. Amennyiben Vállalkozó a 11.3 pontban meghatározott időn belül nem kezdi meg a
jótállási igény teljesítését vagy a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik annak
teljesítéséről, a Megrendelő jogosult – hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett –
a Vállalkozó kockázatára és költségére a jótállási igényét harmadik személlyel
teljesíttetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szembeni bármely más, jelen szerződésből
eredő joga sérelmet szenvedne.
11.6. A jótállási idő – valamennyi munkarészre, tevékenységre – leteltekor a Felek közösen
aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E
jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan teljesítését. A jótállási idő nem
zárható le addig, amíg bejelentett jótállási igény van folyamatban.
12. Vis maior
12.1. A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a
szerződésszegésre vis maior miatt került sor.
12.2. „Vis maior”-on a Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni,
beleértve –, de nem kizárólagosan – az alábbiakat:
a.) akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás,
idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás;
b.) gazdasági embargó, karantén-intézkedés, export- vagy importtilalom;
c.) nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező
nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés,
vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a
robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
d.) lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
e.) zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó
alkalmazottaira terjed ki,
f.) természeti katasztrófa (úgy mint földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész,
szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás).
12.3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon vagy
e-mailen) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és
feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő
meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
12.4. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.
12.5. A vis maior bekövetkeztét az arra hivatkozó Félnek – a másik Fél kérésére – a vis
maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal kell
igazolni.
12.6. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére,
amennyire az ésszerűen elképzelhető.
13. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, elállás, felmondás
13.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és a benne foglalt
valamennyi feladat és kötelezettség teljesítését követően veszti hatályát.
13.2. A szerződést mindkét Fél egyetértésével, és a Kbt-ben meghatározott feltételek
fennállása esetében kizárólag írásban lehet módosítani.
13.3. A jelen szerződés a Felek közös megállapodásával bármikor megszüntethető vagy a
Megrendelő – a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően – a szerződéstől bármikor
elállhat.
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13.4. Megrendelő jogosult a szerződést és/vagy – akár valamennyi – még nem teljesített
eseti megrendelést – akár – azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal felmondani
vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – elállni, ha
a.) a Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott bármelyik eset bekövetkezik.
b.) Vállalkozó késedelme olyan mértékű, hogy a késedelem címén érvényesíthető
kötbér eléri a késedelmi kötbér maximumot.
13.5. Megrendelő jogosult illetve köteles a szerződést és valamennyi eseti megrendelést
felmondani vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, a Kbt. 143. § (2)
bekezdésében meghatározott esetben.
13.6. Megrendelő jogosult illetve köteles a szerződést és valamennyi eseti megrendelést
felmondani, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott esetek bármelyikében.
13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal
megszüntetni, ha
a.)a másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten
nem teljesítette, és erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő
eredménytelenül telt el (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél
kártérítési igénnyel léphet fel.)
b.)a másik Fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék
megszerzésére;
c.) a bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
d.)a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
e.)a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján
megállapítja;
f.) a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
13.8. Amennyiben Megrendelő a Szerződést a 13.4., 13.5., 13.6. vagy a 13.7. pontban
felsorolt bármelyik ok alapján felmondja vagy attól eláll Vállalkozót kártérítés illetve
kártalanítás nem illeti meg.
13.9. A Szerződés bármilyen okból történő felmondása esetén a Felek az addig teljesített
szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.
13.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból
történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat,
feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés
megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.
14. Egyéb rendelkezések
14.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérésekre elsősorban a következő
jogszabályok az irányadók:
– a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
– a 2015. évi CXLIII. törvény a Közbeszerzésekről;
– az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet;
– az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Kormányrendelet.
14.2. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek elsősorban békés úton,
egyeztetéssel kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezése az
egyeztetés során meghiúsul, úgy a Felek kötelezik magukat, hogy a bírósági eljárást
a Polgári Perrendtartás (2016. évi CXXX. törvény) 28. § (1) bekezdése c) pontja
alapján az ügyletkötés helye szerinti bíróság előtt indítsák meg.
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14.3. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a Kbt.
43. § (2) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül és a Kbt. 43.
§ (1) bekezdés d) pontja értelmében Megrendelő köteles azt a Kbt-ben
meghatározottak szerint közzétenni. Tekintettel arra, hogy a Felek a nyertes ajánlatot
a szerződés részévé teszik, annak nyilvánosságára a Kbt. 44. §-a alkalmazandó.
14.4. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésen alapuló
együttműködéssel, illetve a szerződésen alapuló tevékenységével összefüggésben, a
média irányában semmilyen tekintetben nem jogosult nyilatkozatot tenni, továbbá
köteles biztosítani, hogy e tilalom az alkalmazottai, illetőleg az általa igénybe vett
alvállalkozók körében is megfelelően érvényesüljön.
14.5. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
14.6. A Vállalkozó köteles a fenntarthatósági és az energiahatékonysági szempontokat
figyelembe venni a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
14.7. A szerződésből eredő, illetve ahhoz kapcsolódó munkavédelmi-, tűzvédelmi-,
környezetvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályok és követelmények betartása a
Vállalkozó felelőssége és kötelezettsége.
14.8. Az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a
szerződéssel egymást elválaszthatatlanul értelmezik ezzel együtt kezelendők:
– Ajánlattételi felhívás;
– Ajánlattételi Dokumentáció;
– Vállalkozó ajánlata.
A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a
felsorolt
dokumentumok
tartalmaznak
rendelkezéseket
–
a
felsorolt
dokumentumokban foglaltak felsorolásuk sorrendjében érvényesülnek.
14.9. Jelen szerződés … egymással szó szerint megegyező példányban készült. A
szerződés 2 eredeti példánya a Megrendelőt és … eredeti példánya pedig a
Vállalkozót illeti meg.
A szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.
Budapest, 2017. ……………………………

…………………………………….
Horváth József
vezérigazgató
a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.,
mint Megrendelő részéről
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