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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
  



Eljárásra vonatkozó általános tudnivalók 

 

1. Általános tájékoztató 

Az útmutató nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, az útmutató a 

felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az útmutató között eltérés 

adódik, az eljárást megindító felhívás a mértékadó. 

2. Az eljárás jogi háttere: 

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

alapján kerül lebonyolításra.  

Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, ill. a nyertessel kötendő 

szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával 

elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan 

hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 

Az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a 

kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött 

szerződésekre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3. Az eljárás tárgya: 

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei épületeinek karbantartási, felújítási és 

hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás.  

Ajánlatkérő nem tudja pontosan meghatározni az elvégzendő feladatokat, ezért egy olyan építési 

keretmegállapodás megkötésére kerül sor, ahol egyes munkanemekre vonatkozóan az egységárak 

versenyeztetése történik meg és ezen árak keretmegállapodásban történő rögzítését követően, a 

véglegesített feladatellátásra vonatkozóan a konkrét munka megrendelése egyszerűsített formában, 

egyedi megrendelések révén valósul meg. 

Az építőmesteri munkák közül elsősorban kőműves, szárazépítési, festés-mázolási és burkolási 

munkák, valamint villanyszerelési, víz-csatorna és központi fűtés szerelési munkák fordulnak elő. A 

hibajavítás elsősorban víz-csatorna és fűtési rendszert, elektromos hálózatot, a tetőfedést és bádogos 

szerkezeteket, a nyílászárókat és bútorokat érintő asztalos és épület lakatos javításokat jelent. 

A részletes követelményeket a dokumentáció IV. fejezete tartalmazza.  

Ajánlatkérő a keretmegállapodást 24 hónapra kívánja megkötni, mely egy alkalommal 12 hónappal 

meghosszabbítható. 

Ajánlatkérő a megadott keretösszegtől + 25 % -al eltérhet.  

A szerződés teljesítése során előreláthatólag engedélyköteles tevékenység végzése nem szükséges. 
Amennyiben a keretmegállapodás terhére a jövőben engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, 
úgy Ajánlatkérő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről.  

 

1. rész: Békéscsaba területén lévő ingatlanok: 
 
Teljesítés helyszínei: 
Békéscsaba, Luther u. 3; Szerdahelyi u.2 –Szabolcs u 34; Szent István tér 18-Hunyadi tér 1;  Hunyadi 
tér 4; Szarvasi út 107; Árpád sor 2/6; József A. u. 2-4.- Derkovits sor 2; Temető sor 8; Munkácsy u. 4. 
Összesen: 21.462 m2  
Keretösszeg: 67.000.000,- Ft 
 



Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba 
közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett más 
teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan jelenleg ajánlatkérő jelenleg nem 
rendelkezik információval. 
 
2. rész: Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-Szeghalom járások területén lévő ingatlanok: 
 
 Békés, Kossuth u. 4; Múzeum köz 1.  
 Szarvas, Szabadság út 25-27. 
 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1; Kossuth L. u. 45. 
 Szeghalom, Nagy Mikós u. 4; Nagy Miklós u. 6; Bocskai u. 8. 
 Dévaványa, Hősök tere 1. 
Összesen: 8504 m2 
Keretösszeg: 27.000.000,- Ft 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során – szarvasi, 
szeghalmi, békési, gyomaendrődi járások közigazgatási területén - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy 
a felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan 
jelenleg ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval. 
 
3. rész: Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad járások területén lévő ingatlanok: 
 
 Sarkad, Szent István tér 7; Szent István tér 24/2.; Veres Sándor u. 4. 
 Gyula, Ady E. u. 8; Kossuth u. 2; Petőfi tér 3; Petőfi tér 2., Megyeház u. 5-7. 
 Elek, Gyulai út 2. 
 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169; Hősök tere 1; Hársfa u. 3; Alkotmány u. 42. 
 Orosháza, Szabadság tér 3; Ady E. u. 9. 
 Tótkomlós, Fő u. 1. 
 Battonya, Fő u. 91. 
 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. 
Összesen: 10.582 m2 
Keretösszeg: 33.000.000,- Ft 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során – sarkadi, orosházi, 

mezőkovácsházai és gyulai járások közigazgatási területén - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a 

felsorolt helyszínek helyett más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan 

jelenleg ajánlatkérő jelenleg nem rendelkezik információval. 

4. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek viselése: 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell 

viselnie. Ajánlatkérő semmilyen címen nem tehető kötelessé ezen költségek megtérítésével 

kapcsolatban függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. 

5. Ajánlattétel feltételei: 

Ajánlattevőnek ajánlatát az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

Bármilyen mulasztás, amelyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt 

a teljesítésről, a szerződéses feltételekről, nem menti fel az ajánlattevőt – amennyiben az a nyertes 

ajánlatot tette, és vele a szerződét megkötötték – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és 

felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák megfelelő elvégzése tekintetében. 

6. A bírálati szempontokkal kapcsolatos előírások: 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontjában rögzítetteknek megfelelően értékeli. 
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján az eljárás nyertese az alábbi értékelési 
részszempontok szerint:  

1. Nettó ajánlati ár (Ft): súlyszám: 68 



2. Minőségi szempont:  

2.1 a szerződés teljesítésében közreműködő kőműves szakember (szakmunkás) szakmai 

többlettapasztalata (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap)      8 

2.2 a szerződés teljesítésében közreműködő villanyszerelő szakember (szakmunkás) szakmai 

tapasztalata  (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap)    8 

2.3 a szerződés teljesítésében közreműködő víz/gáz/fűtésszerelő szakember (szakmunkás) 

szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap)   8  

2.4 javítási-karbantartási munka megrendelése esetén a munkavégzés megkezdésének 

időpontja percben meghatározva (minimum 60 perc, maximum 180 perc)   8 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 0-10 pont.  
 
 

1. Nettó ajánlati ár (Ft):  
A mellékletként csatolt, valamennyi munkanemet tartalmazó árazatlan költségvetés beárazva az 
egyes munkanemek egységárainak összege alapján.  
Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítást alkalmazza;  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A 
többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az 
alábbi:  

P=A        /A      á  ∗(P   − P     )+P      
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa (10 pont)  
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)  
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

2. Minőségi szempont: 
2.1-2.3 részszempontok: 
Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő 
pontszámát a 2.1-2.3 értékelési részszempontok esetén:  
Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) *(P max − P 
min) + P min 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja  
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja. 
Jelen értékelési szempont esetében a maximum 60 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlások 
egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.  
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek körében előírt minimális szakmai tapasztalaton (24 
hónap) felüli többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon csak ezt az értéket kell feltüntetni.  
 
2.4 részszempont: 
 
Ajánlatkérő a 60-180 perc közötti megajánlás esetén az értékarányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza;  
A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A 
többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az 
alábbi:  

P=A        /A      á  ∗(P   − P     )+P      
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa (10 pont)  
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)  
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme (60 perc)  



A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Jelen értékelési szempontok esetében a 60 perc, vagy annál kedvezőbb megajánlások egyaránt a 

maximális értékelési pontszámot kapják, míg a 180 percnél kedvezőtlenebb megajánlások esetén 

ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja. 

 

7. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt tartalmi elemei:  

 (benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke): 

a) Tartalomjegyzék 

b) Felolvasó lap részenként a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti adatokkal (1. sz. melléklet). 

c) Nyilatkozat kizáró okokról, műszaki és szakmai alkalmasságról a Kbt. 67. § (1) bekezdés 
vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (2. sz. melléklet). 

d) Egyéb igazolások, nyilatkozatok 

  Ajánlattevő nyilatkozata részenként az értékelési szempontok vonatkozásában 
bemutatott szakemberekről. (8. sz. melléklet) 

 Az ajánlattevőnek az értékelési szempontok vonatkozásában az ajánlathoz csatolnia kell 
a megnevezett szakember önéletrajzát, végzettségének igazolását, valamint 
rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatát. 

 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról  
(3. sz. melléklet). 

 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti, KKV tv. szerinti besorolásáról 
(4. sz. melléklet). 

 Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok – Kbt. 62. § – hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdése) (5. sz. 
melléklet). 

 Az ajánlattevő nyilatkozatának becsatolása arra vonatkozóan, hogy cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelme van-e folyamatban. Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. (6. sz. melléklet) 

 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról. Nemleges válasz 
esetén is –nem vesz igénybe kitöltéssel, vagy egyértelmű kihúzással- kérjük csatolni! (7. 
sz. melléklet). 

 Az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, 
illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. 

 Csatolni kell a mellékelt költségvetési kiírás valamennyi tételének beárazásával történő 
árazott költségvetés.  

 Közös ajánlattétel esetén az arról szóló megállapodás becsatolása (adott esetben). 

e) Az Ajánlattevőnek az eljáráson való részvételi szándékát, valamint a közbeszerzési 
dokumentumok letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) megküldése (9. sz. 
melléklet). 

Ajánlatkérő által a dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványok csak minták, Ajánlatkérő 

azokkal megegyező tartalmú nyilatkozatot is elfogad. 

 

8. Az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai elemei: 

a) Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve, a csomagoláson „Közbeszerzés – 
Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és 
hibaelhárítási munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás - Ajánlattételi 
határidő lejártáig nem bontható fel!” megjelöléssel kell benyújtani. 



b) Az ajánlatot 1 papír alapú példányban, továbbá a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban (CD/DVD-n a teljesen kész eredeti ajánlat 
beszkennelve, az árazott költségvetést xls. formátumban is) kell benyújtani közvetlenül vagy 
postai úton. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott példány az irányadó. 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

d) Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők 
kötelesek annak ajánlattevő általi felelős vagy hiteles fordítását is az ajánlathoz csatolni. 

e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

9. Kiegészítő tájékoztatás: 

a) Az ajánlattételi időszak alatt Ajánlattevők az eljárást megindító felhívással és az 
ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő 
tájékoztatást Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás megkérésének: 

 címe: Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 telefaxszáma: +36 66622041 

 e-mail címe: kozbeszerzes@bekes.gov.hu 

b) Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket 
szerkeszthető MS Word (.doc) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az elektronikus 
levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését. 

c) A kiegészítő tájékoztatásra a választ, tájékoztatás formájában minden Ajánlattevő számára 
Ajánlatkérő megküldi. 

d) Kizárólag az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan faxszámot, e-mail címet adjon meg, amely 
24 órában képes a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő kizárólag a 
rendelkezésre bocsátott elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat. 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) 

pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum 

kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus 

dokumentumba foglalt formában nyújtható be. Ezen rendelkezés az egyéb 

dokumentumok mellett értendő a közbeszerzési dokumentumok letöltésének 

igazolására szolgáló regisztrációs lapra is! 

e) A közbeszerzési eljárás során Ajánlattevő és Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás 
vonatkozásában a Kbt. 41. §-ában foglaltak az irányadók.  

f) Az elektronikus levélcímre megküldött kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az 
ajánlattevőnek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások 
kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, 
hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul, határidőre. 

10. Alvállalkozók igénybevétele: 

a) Az ajánlattevőnek (összhangban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaival) ajánlatában 
meg kell jelölnie:  
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni,   
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 

b) Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak 
a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt 
vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át 
meghaladó mértékben további közreműködőt. 

a) A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen 



az ajánlatkérőnek 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 nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

b) Az ajánlattevőként szerződő fél az értékeléskor bemutatott szakemberek bevonásától nem 
lehet eltekinteni, figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésben foglaltakra. 

c) A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint teljesítés során az értékeléskor 
meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az 
esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 

11. Közös ajánlattétel: 

a) Több gazdasági szereplő közös ajánlata esetében a közös ajánlattevők kötelesek maguk 
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni. 

b) Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 

c) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
d) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött 

megállapodást, melynek minimálisan a következő elemeket kell tartalmaznia: 
 közös ajánlattevők neve, címe, székhelye, adószáma; 
 a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szerződés során használni kívánt 

bankszámla számlaszáma; 
 a közbeszerzési eljárás adatai (ajánlatkérő neve, címe, a beszerzés tárgya); 
 a közös ajánlattevők nevében eljárásra jogosult képviselő megnevezése és 

felhatalmazása, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű 
döntéshozatalra; 

 a felek nyilatkozata az egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalásról a szerződés 
teljesítésére; 

 a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása, a teljesítésben való részvételük 
aránya. 

12. Az ajánlat beadása: 

a) Az ajánlatot személyesen közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. 

b) A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 
amennyiben azt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig kézhez kapja. 

c) Az ajánlat postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a 
határidőn túli beérkezést is - Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (KÉR) szóló 
335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ezért amennyiben a borítékon nem 
szerepel a 8. a) pontban megadott szöveg és Ajánlatkérő címe, abban az esetben nem 
garantálható az ajánlat időben történő beérkezése. 

d) A megadott határidő után beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 

13. Az ajánlat bontása: 

a) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel. 

b) Az ajánlat bontása a megjelent pályázó jelenlétében történik, melyről külön értesítést 
Ajánlatkérő nem küld. 

c) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott 
személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt 68.§ (4) és (6) bekezdésében foglaltak az 
irányadók. 

d) Ajánlatkérő a bontás során megvizsgálja, hogy az adott ajánlat 

 határidőre beérkezett-e; 

 az ajánlat megfelelő módon került-e benyújtásra (csomagoláson előírt felirat feltüntetve, 
ajánlatok összefűzése, digitális adathordozó); 

e) az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, 



lakóhelyét) és a bírálati szempontok szerinti vállalásokat.  

f) Ajánlatkérő a bontási eljárás során nem vizsgálja az ajánlat érvényességét. 

g) Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, mely 5 napon belül egyidejűleg 
minden Ajánlattevő részére megküldésre kerül. 

14. Az ajánlat elbírálása: 

a) Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálása során megállapítja, hogy azok formai és tartalmi 
elemeiket tekintve megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési 
dokumentációban előírt feltételeknek, ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére. 

b) Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) - (2), (4) és (6) bekezdéseiben meghatározott 
esetekben érvénytelennek minősíti. 

c) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben kizárja az 
eljárásból ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet. 

d) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a hiánypótlás lehetőségét 
biztosítja. 

e) Ajánlatkérő írásban tájékoztatja Ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követően a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

f) Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat 
Ajánlatkérő az ott meghatározott szempontrendszer alapján bírálja el. 

15. Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról: 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli 

összegezést készít, melyet ajánlattevőknek a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint küldi meg. 

16. Szerződés megkötése: 

a) A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 131. § 
(6) bekezdése alapján történik.  

b) Ajánlatkérő szerződéses feltételeit szerződés tervezetben foglalta össze, mely tervezet az 
ajánlatkérési dokumentáció részét képezi. 

17. Egyéb információk: 

a) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat internetes elérési útvonalon korlátozás nélkül 
teljes körűen és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § 
(2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell 
érnie, le kell töltenie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap 
kitöltésével és az Ajánlatkérő részére a megadott telefax számra vagy e-mail címre, 
figyelemmel a Kbt. 41. §-ban foglaltakra – történő haladéktalan visszaküldésével igazolni 
kell. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének 
fentiek szerinti visszaigazolása. 

b) Kapcsolattartás: a felolvasó lapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az 
ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike 
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a 
kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a 
sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel 
esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A 
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változást figyelembe venni. 

c) Ajánlatkérő alternatív ajánlattételre nem biztosít lehetőséget. 

d) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő 
nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását. 

e) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek 
az eljárás megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 



meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 

f) Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) 
és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott 
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. 

g) A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi 
helyi idő szerint értendő. 

h) A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók. 

i) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján az alábbiakban adja meg azon szervezetek 
nevét és elérhetőségét, amelyektől Ajánlattevő tájékoztatást kérhet azokról a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni: 

 Megnevezés: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága 

Cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.  

Postacím:  5601 Békéscsaba, Pf.: 13. 

Telefon:  +36 (66) 996 200;  

 Megnevezés:Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

Cím: 1086 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  

Postacím:  1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon:  +36 (1) 299 9090;  

E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu, http://www.ommf.gov.hu 

 Megnevezés: Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki 

Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és 

Munkaügyi Osztály 

Cím:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

Postacím:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Telefon:  06-66-529-440 

Fax:  06-66-529-465 

E-mail:  bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 Megnevezés: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, 

Bányászati Osztály  

Cím:  5000 Szolnok Hősök tere 6. 

Postacím:  5001 Szolnok Pf.: 164.  

Telefon:  06-56-512-319  

Fax:  06-56-512-337  

E-mail:  szbk@mbfh.hu 

 Megnevezés:Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Cím:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

Postacím:  5601 Békéscsaba, Pf.: 88.  

Telefon:  06-66-540-690;  

Fax:  06-66-322-622  

E-mail:  titkarsag@dar.antsz.hu 

 Megnevezés:Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 

Telefon: +36 (1) 463 9100; e-mail: migracio@bah.b-m.hu 

 

 

Békéscsaba, 2018. április 13. 
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II. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZETEK 
 

 

 „BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÜLETEINEK JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI 
ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI MUNKÁLATAIRA VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS” 

TÁRGYBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 
  



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – 1. RÉSZ 
(TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Békés Megyei Kormányhivatal 

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Képviseli: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott 

Adószáma: 15789264-2-04 

Számlaszáma: 10026005-00299578-30005242 

ÁHTI azonosító: 297635  

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a/az 

Név: …………………………………………………………. 

Cím: ………………………………………………………… 

Képviseli: ……………………………………………………. 

Számlaszáma: …………………………………………………… 

Számlázási cím: ………………………………………………… 

Adószáma: ……………………………………………………… 

Statisztikai jelzőszáma: ……………………………………………… 

Cégjegyzék száma: …………………………………………………… 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

/ajánlattevő által kitöltendő/ 

(a továbbiakban együtt: felek) között, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények:  

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) III. rész XVII. fejezet 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Békés Megyei 

Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira 

vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyában. A Vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, és a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a 

megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 

 

1. A szerződés tárgya, hatályba lépés 
 

1.1. A szerződés tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási 
és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése 1. rész Békéscsaba közigazgatási területén lévő 
ingatlanok esetében, maximum nettó 67.000.000 forint keretösszegben. 

1.2. Jelen szerződés az aláírásának napjától 24 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos. 
Amennyiben az 1.1. pontban szereplő keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül felhasználásra, 
akkor a szerződés megszűnését megelőző egy hónappal Megrendelő köteles a Vállalkozót a 
szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó szándékáról tájékoztatni. Ebben az 
esetben a felek közös megegyezésével a szerződés további 12 hónappal, vagy a keretösszeg 
kimerüléséig meghosszabbítható. 
 



1.3.  A teljesítés helyszínei: A Békés Megyei Kormányhivatal épületei: 

Békéscsaba, Luther u. 3. (hrsz: 4080/2; 4081);  
                     Szerdahelyi u. 2. –Szabolcs u 34. (hrsz: 3119;3121/1,3,4);  
                     Szent István tér 18. -Hunyadi tér 1. (hrsz: 3888;3889);  
                     Hunyadi tér 4. (hrsz: 3880);  
                     Szarvasi út 107. (hrsz: 6254);  
                     Árpád sor 2/6. (hrsz: 4412);  
                     József A. u. 2-4. - Derkovits sor 2 (hrsz: 1);  
                     Temető sor 8. (hrsz: 2662);  
                     Munkácsy u. 4. (hrsz: 2943) 

 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba 

közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett 

más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem 

rendelkezik információval. 

1.4. Amennyiben a keretmegállapodás terhére engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, úgy 
Megrendelő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről. 

 

2. Vállalkozói díj 
 

2.1. Vállalkozó egyedi megrendelések alapján az abban meghatározott feladatokat az adott 
feladatra vonatkozó - jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő - egységáron köteles 
elvégezni. Ezen munkák esetében az ajánlatban meghatározott ár fix árnak minősül, amely 
tartalmazza a munka elvégzése során felmerülő vagy ahhoz szükséges valamennyi költséget, 
ezért az ajánlati áron felül Vállalkozó semmilyen egyéb kiadást, költséget, díjat, stb. nem 
számolhat el. 

2.2. Az 1. sz. mellékletben szereplő árak a szerződés hatálya alatt csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak 
szerint módosíthatók.  

2.3. Azon munkák esetében, melyek az ajánlatban nem kerültek tételesen meghatározásra, 
Vállalkozó a munkadíjat a megrendeléskor érvényes minimális építőipari rezsióradíj alapján 
számolja el. Vállalkozó a munkadíj meghatározásakor csak a tényleges munkavégzés idejét 
veheti figyelembe, nem számolható el semmilyen egyéb tevékenységgel töltött idő, ideértve 
különösen a kiszállás időtartamát. Vállalkozó a számlában a munkadíjon felül kizárólag a 
megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok, beépítésre kerülő berendezések, 
szerelvények, stb. értékét számíthatja fel. 

2.4. A 2.3. pont szerinti rezsi óradíj tartalmazza Vállalkozónak a munkával kapcsolatban felmerülő 
bármely költségét, ideértve különösen  

a. a megrendelések megfelelő minőségben történő megvalósításához szükséges 

kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar 

szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt 

követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak 

betartásával (bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 

segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, 

mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges); 

b. a megrendelések kivitelezéséhez szükséges esetleges ideiglenes melléklétesítményei 

kiépítésének, elbontásának költségeit; 

c. a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket, 

d. Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden 

egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint 

e. minden felmerülő költséget, mely a megrendelések megvalósításához és üzembe 

helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

2.5. Megrendelő a kiszállásért díjat, költségtérítést nem fizet. 



2.6. A Megrendelő által megadott keretösszeg tartalmazza a Vállalkozótól megrendelt munkák teljes 
körű kivitelezésének, a beépítésre kerülő valamennyi anyagnak, berendezésnek, szerelvénynek 
stb. az ellenértékét. 

2.7. Az egyedi megrendelések és szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít 
előleget Ajánlatkérő. 

2.8. A számlázás és kifizetés pénzneme forint. 
 

3. Fizetési feltételek 
 

3.1. Vállalkozó a megrendelések alapján elvégzett, teljesítésigazolással igazolt munkák 

elszámolását és az azok ellenértékéről kiállított számlát félhavi rendszerességgel, legkésőbb az 

adott hónap 15., illetve utolsó napjáig átadja Megrendelő kapcsolattartója részére. Az 

elszámolást ingatlanonként kell elkészíteni. Az elszámolás tartalmazza az elvégzett és 

teljesítésigazolással igazolt munkák munkalapját, a munka elvégzése során beépített anyagok 

kimutatását; a főbb alkatrészek, szerelvények, berendezések, stb. vonatkozásában a vásárlást 

igazoló számla másolatát; adott esetben a kapcsolódó minőségi bizonylatokat, megfelelőségi 

tanúsítványokat, jótállási és szavatossági dokumentumokat, használati utasításokat, 

üzemeltetési, tervezői utasításokat; és összesítő jegyzéket. 

Teljesítésigazolásra az adott ingatlan vonatkozásában kijelölt személy, vagy az általa írásban 

meghatalmazott személy jogosult. 

3.2.   A Vállalkozó által benyújtott számla kifizetése a jelen szerződésben rögzített feltételek 

teljesülése esetén a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes a vállalkozó 

……………………..számú számlaszámára. 

3.3.    Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott elszámolással, illetve a számlával 

kapcsolatban, úgy Megrendelő köteles 10 napon belül felhívni a Vállalkozót az elszámolás 

szükség szerinti kijavítására, kiegészítésére, illetve köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül 

visszaküldeni Vállalkozó részére. 

3.4.    Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.  

3.5.   Az ellenszolgáltatás nem európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. A beszerzés forrása: 

saját költségvetési forrás. 

3.6.   A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak. 

3.7.   A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik utófinanszírozással, 

a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi kézhezvételét követő 

30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(3)- (5)-(6) bekezdései, 

valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése 

alapján.  

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  

32/A. §-a szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése. 

3.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, 

késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel 

szemben. 

 



4. A felek jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Megrendelő köteles az ingatlanonkénti munkákat meghatározni, a megrendeléseket a 
Vállalkozó kapcsolattartója részére eljuttatni, az elvégzendő munkákat szükség szerint a 
Vállalkozó képviselőjével a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által összeállított, munkánkénti 
árajánlatot ellenőrizni. Szükség esetén a Megrendelő a munkaterületet az egyedi 
szerződésekben, megrendelésekben leírt módon és időpontban adja át a Vállalkozónak.  

4.2. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó 
részére ésszerű határidőn belül megadni.  

4.3. Megrendelő biztosítani köteles Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója számára mindazon 
rendelkezésére álló dokumentumokba való betekintést, másolatba történő adását, melyek 
Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatának ellátásához szükségesek, illetve Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozója feladatainak ellátását segítik. 

4.4. Amennyiben a munkához engedély, hozzájárulás vagy dokumentáció szükséges, annak 
megszerzése és költsége Megrendelőt terheli. 

4.5. Vállalkozó az egyedi szerződésekben, megrendelésekben rögzített határidőn belül teljesít. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4.6. Megrendelő saját költségén biztosítani köteles a megrendelések teljesítéséhez szükséges 
villamos energia és víz vételezési lehetőséget a Vállalkozó számára a munkavégzés teljes 
időtartama alatt. Szükség esetén a vételezési helytől a felhasználási helyig történő, műszakilag 
megfelelő, biztonságos vételezés kiépítése a Vállalkozó feladata és költsége. 

4.7. Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 
4.8. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan 

elvégezni. Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja. 
4.9. Megrendelő a szerződésszerűen és hibátlanul teljesített munkát köteles átvenni.  
4.10. Szükség esetén az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatokat Felek a 

megrendelésekben leírtaknak megfelelően látják el.  
4.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik, 

jelen szerződés tárgyát képező feladatokat elvállalja, azokat jelen szerződésben foglalt 
minőségben és szavatossági kötelezettséggel elkészíti. 

4.12. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) foglaltak szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és 
közreműködése – az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra 
vonatkozó szabályoknak. 

4.13. Szükség esetén Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint köteles elektronikus építési naplót vezetni.  

4.14. Amennyiben ajánlatában jelezte, Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, az 
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Megrendelő csak a 
vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.  

4.15. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, 
valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó jogosult 
alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel, azonban köteles az 
általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység 
megnevezésével a munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni. 

4.16. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek 
akadályozzák a teljesítést, köteles a Megrendelőt azonnal írásban és telefonon értesíteni a 
késedelem okáról és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes 
közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 

4.17. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy helytelen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre 
Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben Megrendelő a fenti értesítés ellenére utasítását 
fenntartja, úgy a Vállalkozó az utasítás végrehajtásából eredő következményekért nem felel. 

4.18. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az 
anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó 
jellegű tételről, amelyekre szükség van a megrendelésekben előírt vagy abból következő munka 
elvégzéséhez. 

4.19. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési, műszaki módszerekért 
teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne 
veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak. 



4.20. Vállalkozó köteles a megrendelések alapján végzett munkák kivitelezésének teljes időtartama 
alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges 
lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a 
munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.  

4.21. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a 
tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, 
megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

4.22. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, 
Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén, engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat és a hulladékot. A Vállalkozó köteles az 
anyag- és törmelékszállítási útvonalakat az épületeken belül és kívül is minden munkavégzési 
napon legalább kétszer megtisztítani.  

4.23. Vállalkozónak a kiviteli munkák során el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet 
és felesleges, kibontott anyagot. A Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező 
építési hulladékot az engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. 

4.24. Vállalkozó a megrendelések megvalósítása során Magyarországon Építőipari Műszaki 
Engedéllyel (ÉME) rendelkező, I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést 
használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki 
megoldástól és követelményektől nem térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a 
hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, 
szerkezetet beépíteni. 

4.25. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A 
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000 Ft/kár 30 000 000 Ft/év mértékű, 
teljes körű (all risk típusú) felelősségbiztosítás. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés 
teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási 
szerződésnek a keretmegállapodás időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó legkésőbb a 
szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási 
szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati példányt pedig köteles 
átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő vállalkozót póthatáridővel 
felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő megtagadhatja a munkaterület 
vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő 
jogosult a szerződéstől elállni. 

4.26. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé 
tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, 
vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól. 

4.27. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak 
megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa 
kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 
a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor – a szerződéstől eláll. 

4.28. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a 
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó 

mértékben további közreműködőt. 

 

5.   Megrendelés 

5.1. Megrendelő az általa üzemeltetett ingatlanokban szükségessé váló építési, karbantartási, 
felújítási, hibaelhárítási munkákat az alábbiak szerint rendeli meg Vállalkozótól: 

- Amennyiben az elvégzendő feladat a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 

tételek alapján elvégezhető, akkor Megrendelő árajánlat kérése nélkül, a mellékletben 

szereplő költségek alapján megrendelheti.  



- Amennyiben az elvégzendő feladat az 1. mellékletben nem szereplő tételeket is tartalmaz, 

a Megrendelő írásbeli konzultációt folytat le, melynek során írásban árajánlatot kér a 

Vállalkozótól. Az árajánlatkérés tartalmazza a munka, illetve a hiba leírását, tárgyát, 

mennyiségét, a teljesítési helyet, és szükség szerint a minőségi követelményeket, 

teljesítménykövetelményeket.  

- Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvétele után a helyszínen bejárást tarthat. A bejárásról 

legalább 1 munkanappal korábban köteles értesíteni Megrendelő kapcsolattartóját. 

Megrendelő képviselője a bejáráson jogosult részt venni.  

- Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles árajánlatát 

írásban megküldeni Megrendelő részére. 

- Vállalkozó az árajánlatot tételes megbontásban, anyagköltség és munkadíj 

szerepeltetésével adja meg. Az árajánlatban az Építési Normagyűjteményben (a 

továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételeket az ott szereplő bontásban kell megadni, egyedi 

tétel esetén az ár realitásának alátámasztására szolgáló árlista vagy árajánlat csatolása 

szükséges. Az árajánlat tartalmazza a munkák elvégzésére Vállalkozó által vállalt 

határidőt, naptári napban megadva.  

- Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, az alábbiak szerint 

kell eljárni. Az árajánlatban alkalmazott árképzés alapja a hatályos ÉNGY-ben szereplő 

normaidő és a jelen szerződésben vállalt rezsi óradíj. Megrendelő az anyagköltség 

realitásának megítélésekor a Terc építőipari költségvetéskészítő programban, illetve a 

termékre vonatkozó hatályos árlistában szereplő anyagköltséget tekinti az irányadó 

maximumnak.  

- Megrendelő a munkát írásban rendeli meg, Vállalkozó árajánlata alapján. A megrendelés, 

szerződés tartalmazza a munka megnevezését, illetve leírását, mennyiségét, a teljesítés 

helyét, határidejét, és a munka elvégzéséhez szükséges, további, rendelkezésre álló 

információkat.  

- A javítási-karbantartási munkák esetében Vállalkozó köteles a megrendelésétől számított 

…………………………. (ajánlat alapján kitöltendő) percen belül a munkavégzést 

megkezdeni. 

- Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésnek kézhezvételétől 

az ott megjelölt határidőben köteles elvégezni, megfelelve a jelen szerződésben, illetve a 

megrendelésben foglalt egyéb feltételeknek, követelményeknek. 

 

 

6. Műszaki ügyelet 

 

6.1. Vállalkozó az élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély helyzetek 
elhárítása érdekében műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn.  

6.2. Vállalkozó a műszaki ügyelet céljából az alábbi, napi 24 órában működő elérhetőségeket 
biztosítja:  

név:……………………………….. 

telefon:……………………………. 

email cím: ………………………… 

6.3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a fenti telefonszámok, illetve email cím állandóan 
elérhetők legyenek, s azok megváltozását azonnal bejelenti a Megrendelőnek. 

6.4. Közvetlen élet-, illetve balesetveszély, valamint jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása 
érdekében Megrendelő a tudomásszerzést követően azonnal értesíti Vállalkozót a 6.1. pontban 
megadott, napi 24 órában elérhető telefonszámon, megadva a veszély jellegét, okát, helyszínét, 
és Felek szükség szerint egyeztetnek az elhárítás lehetséges módjáról. Megrendelő a telefonon 
történő értesítést a lehető legrövidebb idő alatt köteles email-en is megerősíteni.  



6.5. Vállalkozó köteles a telefonos értesítést követően azonnal, de legfeljebb 1 órán belül a 
helyszínre vonulni, és a veszély elhárítását megkezdeni. A veszély elhárítása megkezdettnek 
minősül akkor, ha a Vállalkozó szakemberei a hiba elhárítását, a kármegelőzést, kárenyhítést 
vagy a veszély megszüntetését a helyszínen a szükséges létszámmal, szakmai anyagokkal, 
eszközökkel és felszereléssel megkezdik. Vállalkozó a veszély elhárítását az elvárható időn 
belül, folyamatos munkavégzéssel köteles befejezni. A veszélyelhárítás során feltárt további, 
műszakilag indokolt munkálatokra Vállalkozó írásban javaslatot tesz és árajánlatot ad 
Megrendelő részére 3 munkanapon belül.  

6.6. Vállalkozó a közvetlen élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély 
elhárítása során felmerült költségeket az árajánlatra előírt tartalommal, a veszély elhárításának 
megkezdését követő 24 órán belül köteles írásban közölni Megrendelővel. Amennyiben 
Megrendelő a költségeket vitatja, független műszaki szakértőt kérhet fel azok felülvizsgálatára.  

 

7. A teljesítés (munkaterület átadás, munkavégzés szabályai, munkák ellenőrzése) 

7.1. Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésének kézhezvételét 
követően haladéktalanul megkezdi, és a megrendelésben, szerződésben megjelölt határidőben 
elvégzi. 

7.2. Amennyiben a munka jellege indokolja, a Felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás során 
történő átadását is kiköthetik.  

7.3. A munka megkezdésekor Vállalkozó szakemberei kötelesek a telephely (ingatlan) illetékes 
vezetőjénél jelentkezni, az írásos megrendelést vagy szerződést bemutatni, a vezetőt a 
munkavégzés ütemezéséről tájékoztatni, és a munkalapot megnyitni. Vállalkozó a 
munkavégzés során folyamatosan köteles együttműködni a telephely illetékes vezetőjével. 
Vállalkozó köteles tevékenységét a telephely illetékes vezetőjével előzetesen egyeztetett 
időpontban végezni, úgy, hogy az intézmény működését ne zavarja. Zajjal, porral járó, illetve az 
üzemelést gátló tevékenység esetén Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve a munkavégzésre 
kijelölhet munkaidőn túli, vagy szabad- és munkaszüneti napra eső időpontot is. 

7.4. Vállalkozó a munka elvégzését úgy köteles megszervezni, hogy az a Megrendelő folyamatos 
működését szolgálja, azt nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles a munkafolyamatok 
megszervezése során figyelemmel lenni arra, hogy Megrendelő telephelyein hétköznapokon 
7:30 és 16:30 óra között Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás folyik. A 
munkálatokat a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű 
zavarásával kell megvalósítani. 

7.5. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, gépi berendezések biztosítása a 
Vállalkozó kötelessége. A gépek meghibásodása esetén a Vállalkozó saját költségére tartozik 
gondoskodni azok javításáról, pótlásáról oly módon, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás 
teljesítésében ez késedelmet és/vagy minőségromlást ne okozzon. Ugyanakkor a Megrendelő 
köteles mindazon eszközeit, berendezéseit Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melynek jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését elősegítik. 

7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a Megrendelő képviselője, illetve 
az általa meghatalmazott személy jogosult jelen szerződés körébe eső tevékenység eseti 
ellenőrzésére, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

7.7. Vállalkozó a javítási munkálatok után az eredetivel műszaki és funkcionális szempontból 
legalább azonos állapotot köteles visszaállítani. 

7.8. Amennyiben a munkaterületen más vállalkozók is tevékenykednek, erről Megrendelő a 
Vállalkozót értesíti. Ilyen esetben Vállalkozó köteles ezen vállalkozókkal együttműködni, 
munkavégzését szükség szerint velük összehangolni.  

7.9. A munkák során Vállalkozó köteles biztosítani az állag- és vagyonvédelmet, a balesetmentes 
munkavégzés feltételeit, és a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását. 

7.10. Az elvégzett munkákról kiállított munkalapot Vállalkozó köteles a telephely illetékes vezetőjével 
aláíratni. Amennyiben az illetékes vezető a munkákat bármilyen szempontból kifogásolja, azt 
rávezeti a munkalapra. 

7.11. Vállalkozó a munkavégzés helyszínén kizárólag a megrendelésben megjelölt munkákat, 
továbbá – szükség esetén – az általa felismert, élet-, balesetveszéllyel vagy jelentős anyagi 
kárral fenyegető munkákat végezheti el. A telephelyen elvégzett egyéb munkák ellenértékét 
Megrendelő nem téríti meg Vállalkozó részére. 
 
 



8. Szakember  

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakembereket az egyedi megrendelések, 

szerződések teljesítésébe bevonja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott 

szakemberek helyett csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén 

vonhat be más szakembereket a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai 

tapasztaltok kerültek értékelésre: 

Szaktudás 

Szakmai többlettapasztalat 

(szakember értékelési részszempont alá eső, 
szakmai tapasztalata hónapokban) 

kőműves szakember *szerződéskötéskor kitöltendő 

villanyszerelő *szerződéskötéskor kitöltendő 

víz/gáz/fűtésszerelő *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

9. Jótállás és szavatosság 

9.1. Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül 
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik 
személy alkalmazza. 

9.2. Vállalkozó az egyes megrendelések tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvétel 
befejezésének időpontjától, ennek hiányában a teljesítésigazolás kiállításának napjától 
számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezet 
jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során felhasznált 
termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, 
illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási 
időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt 
szavatossági felelősséggel tartozik. 

9.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár 
miatt következett be. 

9.4. Megrendelő köteles a jótállási, illetve szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát 
haladéktalanul Vállalkozó tudomására hozni.  

9.5. A jótállási, illetve szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles 
a. az üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni 

felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, és a javítást a 

Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 48 órán belül 

megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni, 

b. az üzemelést nem gátló hiba esetén 3 napon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát 

megtartani, állásfoglalását 5 napon belül közölni, és a javítást a Megrendelővel 

egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 10 napon belül megkezdeni, és 

műszakilag indokolható időn belül befejezni,  

c. az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.  

9.6. A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama 
Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik. 

9.7. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hiba javítását a jelen szerződésben, vagy a 
megrendelésben foglalt határidőn belül nem kezdi meg, vagy a munkálatokat műszakilag 
indokolható időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. 
Ezen esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

9.8. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által közölt, szavatosság körébe eső hibát, hiányosságot 
nem ismeri el, Megrendelő független szakértőt kér fel ennek tisztázására. Amennyiben a 



szakvélemény alapján bebizonyosodik, hogy a hiba, hiányosság szavatosság körébe esik, 
akkor a független szakértő díja Vállalkozót terheli.  

 

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

10.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha az eseti megrendelésekben 
meghatározott feladatot az adott megrendelésben meghatározott határidőt túllépve, 
késedelmesen teljesíti.  

10.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára, naponta az adott 
megrendelés nettó értékére számított 3 %, de összesen legfeljebb a megrendelés nettó vállalási 
díjának 30%-a. 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a teljesítést az adott 
megrendelés vonatkozásában meghiúsultnak tekinti. A késedelmi kötbér megfizetése nem 
mentesíti Vállalkozót a Megrendelőt ért, a késedelemből eredő kár megtérítésének 
kötelezettsége alól. Nem minősül késedelemnek, ha a Felek a teljesítési határidőt közös 
megegyezéssel, írásos nyilatkozatukkal módosítják.  

10.3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó által elvállalt megrendelés teljesítése a 
Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A 
meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. Amennyiben 
a teljesítés meghiúsul, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel elvégeztetni és annak 
költségét Vállalkozó hárítani. 

10.4. Jelen szerződést mint keretmegállapodást Felek meghiúsultnak tekintik akkor, ha Vállalkozó 
legalább öt eseti  megrendelés teljesítése tekintetében egyidejűleg késedelemben van. A 
meghiúsulási kötbér mértéke ilyen esetben a jelen szerződés teljes keretösszegére 
vonatkozóan a nettó érték 5%-a. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót 
a Megrendelőnek a szerződés meghiúsulása miatt jelentkező kára megtérítése alól.  

10.5. Az érvényesített kötbérek kumulált maximális összege a keretszerződés 30%-a lehet. 
 

11. Szerződés és egyedi szerződések módosítása, megszűnése, megszüntetése 
11.1.    Szerződés módosítása: 

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a felek közös megegyezése 

alapján, cégszerű aláírással lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat 

a szerződés módosítására nem alkalmas. 

Jelen szerződést a Kbt. 141.§ előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

11.2. Mindegyik fél jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.   

11.3. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen az alábbiakat: 
a. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének Megrendelő 

írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget, 

b. Vállalkozó 6 hónapon belül legalább három alkalommal igazoltan hibásan teljesít, 

c. Vállalkozó a teljesítéssel legalább öt alkalommal késedelembe esik, 

d. Vállalkozó, illetve alvállalkozója az egyes feladatokat nem arra megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező szakemberrel végezteti, 

e. Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkavállalóira vonatkozó munkaügyi, 

munkavédelmi kötelezettségeket megsértette, 

f. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult, 

g. Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítása bármely okból 

megszűnik, vagy feltételei az ott előírtnál Megrendelőre nézve kedvezőtlenebbre 

változnak, kivéve, ha a Vállalkozó a megszűnést követő nappal kezdődően érvényes, 

új, legalább azonos tartalmú felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét írásban 

igazolja Megrendelő felé. 

h. Megrendelő 3 egymást követő hónapban 30 napot meghaladó fizetési késedelembe 

esik, 



i. Megrendelő részéről a Vállalkozó tevékenységének olyan mértékű indokolatlan 

akadályozása, mely mellett a szerződés fenntartása Vállalkozótól nem várható el, 

j. Megrendelő valamely egyéb, lényeges szerződéses kötelezettségének Vállalkozó 

írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget.  

11.4. Felek a szerződés felmondását kötelesek írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amely 
alapján a szerződést fel kívánják mondani. 

11.5. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő 
lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, 
s a Felek egymással elszámolnak. 

 

12. Alkalmazandó jog 
 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet és az építésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

13.     Titoktartás 

 

13.1. A szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően a 
Vállalkozó a Békés Megyei Kormányhivatal működéséről, szervezetéről tudomására jutott, 
bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára külön jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában nem jogosult. A tudomására jutott, birtokába került információ, illetőleg 
más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, 
dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Békés 
Megyei Kormányhivatal üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. 

13.2. A Vállalkozó köteles a Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában 
foglaltakat megismerni, annak előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, köteles 
rendelkezéseit, szabályait betartani, és gondoskodni a vezetése alatt álló személyek 
tekintetében a Szabályzat megismertetéséről és rendelkezéseinek betartatásáról 
Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett 

munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és 

betartassák.  

13.3. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek 
betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek azt információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak 
megfelelően eljárni. 

13.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, 
illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja 
meg az Infotv. 16. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, a 33. § (1) bekezdésében és 
az 1. melléklet III. 4. pontjában írtak alapján. 
 

14. Kapcsolattartás szabályai 

 

Felek írásban történő kapcsolattartás alatt értik a személyesen átadott iratok újtán, tértivevényes 

levélben, telefaxon és a Felek jelen szerződésben szereplő email címén keresztül elektronikus úton 

történő kapcsolattartást. 

 

 

Megrendelő részéről: 

Név:  

Beosztás:  

Telefon:  

Email:  



 

Vállalkozó részéről: 

Név:  

Beosztás:  

Telefon:  

Email:   

 

 

15. Egyéb rendelkezések 
 

15.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó: 
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

15.2. A külföldi adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

15.3. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a közbeszerzési 
eljárás előkészítése során. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő 
rendelkezések értelemszerűen irányadóak. 

15.4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben 
tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni. 

15.5. A Kbt. 137. § (4) bekezdés szerint semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a megrendelő szerződésszegése esetére 
irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

15.6. A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 
teljesítése során köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárásban ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az 
értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban 
az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

15.7. Vállalkozó köteles a megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a 
teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia 
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró 
okok hatálya alatt.  

15.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében leírt módon 
lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó módosítása.  

15.9. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 
felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

15.10. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket felek megpróbálják békés úton, 
egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb 
vita tekintetében felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Békéscsabai Járásbíróság, vagy 
a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

15.11. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 
kezelendők: 

- ajánlattételi felhívás, 
- közbeszerzési dokumentum, 
- vállalkozó ajánlata. 

15.12. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, 
akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – 
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a 



felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a 
dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

15.13. Jelen szerződés 4 db egymással megegyező példányban készült. A szerződés 2 db példánya a 
megrendelőt és 2 db példánya a vállalkozót illeti meg. 

 

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

1. sz. melléklet: Munkanemenkénti árak 
2. sz melléklet: Teljesítésigazolás kiadására jogosult személyek 

 

Békéscsaba, 2018. …………….. 

 

 

…………..…………........……................. 
Békés Megyei Kormányhivatal 

Dr. Takács Árpád  
kormánymegbízott 

Megrendelő képviseletében 

…………..…………........…….................... 
………………………. 

………………… ügyvezető 
Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

2018. …………………… 

…………………… 

Demeter Krisztina főosztályvezető  

 

Jogi ellenjegyzés: 

…………………… 

dr. Bódi Beáta jogász 

 

 

 

 

  



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – 2.RÉSZ 
(TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Békés Megyei Kormányhivatal 

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Képviseli: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott 

Adószáma: 15789264-2-04 

Számlaszáma: 10026005-00299578-30005242 

ÁHTI azonosító: 297635  

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a/az 

Név: …………………………………………………………. 

Cím: ………………………………………………………… 

Képviseli: ……………………………………………………. 

Számlaszáma: …………………………………………………… 

Számlázási cím: ………………………………………………… 

Adószáma: ……………………………………………………… 

Statisztikai jelzőszáma: ……………………………………………… 

Cégjegyzék száma: …………………………………………………… 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

/ajánlattevő által kitöltendő/ 

(a továbbiakban együtt: felek) között, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények:  

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) III. rész XVII. fejezet 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Békés Megyei 

Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira 

vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyában. A Vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, és a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a 

megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 

 

4. A szerződés tárgya, hatályba lépés 
 

1.5. A szerződés tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási 
és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése 2. rész: Békés-Szarvas-Gyomaendrőd-
Szeghalom járások közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében, maximum nettó 
27.000.000 forint keretösszegben. 

1.6. Jelen szerződés az aláírásának napjától 24 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos. 
Amennyiben az 1.1. pontban szereplő keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül felhasználásra, 
akkor a szerződés megszűnését megelőző egy hónappal Megrendelő köteles a Vállalkozót a 
szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó szándékáról tájékoztatni. Ebben az 
esetben a felek közös megegyezésével a szerződés további 12 hónappal, vagy a keretösszeg 
kimerüléséig meghosszabbítható. 



1.7.  A teljesítés helyszínei: A Békés Megyei Kormányhivatal épületei: 

Békés, Kossuth u. 4 (hrsz: 5633);  
              Múzeum köz 1. (hrsz: 2241/1/A/1,2)  
Szarvas, Szabadság út 25-27. (hrsz: 5038/4) 
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 (hrsz: 1588);  
                           Kossuth L. u. 45. (hrsz: 2394/A/1; 2394/B/1; 2394/B/2; 2394/B/3; 2394/C/2) 
Szeghalom, Nagy Mikós u. 4 (hrsz: 1015);  
                      Nagy Miklós u. 6 (hrsz: 1024/3);   
                      Bocskai u. 8. (hrsz: 985) 
Dévaványa, Hősök tere 1. (hrsz: 2) 

 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba 

közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett 

más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem 

rendelkezik információval. 

1.8. Amennyiben a keretmegállapodás terhére engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, úgy 
Megrendelő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről. 

 

5. Vállalkozói díj 
 

2.9. Vállalkozó egyedi megrendelések alapján az abban meghatározott feladatokat az adott 
feladatra vonatkozó - jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő - egységáron köteles 
elvégezni. Ezen munkák esetében az ajánlatban meghatározott ár fix árnak minősül, amely 
tartalmazza a munka elvégzése során felmerülő vagy ahhoz szükséges valamennyi költséget, 
ezért az ajánlati áron felül Vállalkozó semmilyen egyéb kiadást, költséget, díjat, stb. nem 
számolhat el. 

2.10. Az 1. sz. mellékletben szereplő árak a szerződés hatálya alatt csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak 
szerint módosíthatók.  

2.11. Azon munkák esetében, melyek az ajánlatban nem kerültek tételesen meghatározásra, 
Vállalkozó a munkadíjat a megrendeléskor érvényes minimális építőipari rezsióradíj alapján 
számolja el. Vállalkozó a munkadíj meghatározásakor csak a tényleges munkavégzés idejét 
veheti figyelembe, nem számolható el semmilyen egyéb tevékenységgel töltött idő, ideértve 
különösen a kiszállás időtartamát. Vállalkozó a számlában a munkadíjon felül kizárólag a 
megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok, beépítésre kerülő berendezések, 
szerelvények, stb. értékét számíthatja fel. 

2.12. A 2.3. pont szerinti rezsi óradíj tartalmazza Vállalkozónak a munkával kapcsolatban felmerülő 
bármely költségét, ideértve különösen  

f. a megrendelések megfelelő minőségben történő megvalósításához szükséges 

kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar 

szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt 

követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak 

betartásával (bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 

segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, 

mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges); 

g. a megrendelések kivitelezéséhez szükséges esetleges ideiglenes melléklétesítményei 

kiépítésének, elbontásának költségeit; 

h. a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket, 

i. Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden 

egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint 

j. minden felmerülő költséget, mely a megrendelések megvalósításához és üzembe 

helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

2.13. Megrendelő a kiszállásért díjat, költségtérítést nem fizet. 



2.14. A Megrendelő által megadott keretösszeg tartalmazza a Vállalkozótól megrendelt munkák teljes 
körű kivitelezésének, a beépítésre kerülő valamennyi anyagnak, berendezésnek, szerelvénynek 
stb. az ellenértékét. 

2.15. Az egyedi megrendelések és szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít 
előleget Ajánlatkérő. 

2.16. A számlázás és kifizetés pénzneme forint. 
 

6. Fizetési feltételek 
 

3.1. Vállalkozó a megrendelések alapján elvégzett, teljesítésigazolással igazolt munkák 

elszámolását és az azok ellenértékéről kiállított számlát félhavi rendszerességgel, legkésőbb az 

adott hónap 15., illetve utolsó napjáig átadja Megrendelő kapcsolattartója részére. Az 

elszámolást ingatlanonként kell elkészíteni. Az elszámolás tartalmazza az elvégzett és 

teljesítésigazolással igazolt munkák munkalapját, a munka elvégzése során beépített anyagok 

kimutatását; a főbb alkatrészek, szerelvények, berendezések, stb. vonatkozásában a vásárlást 

igazoló számla másolatát; adott esetben a kapcsolódó minőségi bizonylatokat, megfelelőségi 

tanúsítványokat, jótállási és szavatossági dokumentumokat, használati utasításokat, 

üzemeltetési, tervezői utasításokat; és összesítő jegyzéket. 

Teljesítésigazolásra az adott ingatlan vonatkozásában kijelölt személy, vagy az általa írásban 

meghatalmazott személy jogosult. 

3.2.   A Vállalkozó által benyújtott számla kifizetése a jelen szerződésben rögzített feltételek 

teljesülése esetén a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes a vállalkozó 

……………………..számú számlaszámára. 

3.3.    Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott elszámolással, illetve a számlával 

kapcsolatban, úgy Megrendelő köteles 10 napon belül felhívni a Vállalkozót az elszámolás 

szükség szerinti kijavítására, kiegészítésére, illetve köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül 

visszaküldeni Vállalkozó részére. 

3.4.    Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.  

3.5.   Az ellenszolgáltatás nem európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. A beszerzés forrása: 

saját költségvetési forrás. 

3.6.   A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak. 

3.7.   A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik utófinanszírozással, 

a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi kézhezvételét követő 

30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(3)- (5)-(6) bekezdései, 

valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése 

alapján.  

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  

32/A. §-a szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése. 

3.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, 

késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel 

szemben. 

 



5. A felek jogai és kötelezettségei 

 

15.14. Megrendelő köteles az ingatlanonkénti munkákat meghatározni, a megrendeléseket a 
Vállalkozó kapcsolattartója részére eljuttatni, az elvégzendő munkákat szükség szerint a 
Vállalkozó képviselőjével a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által összeállított, munkánkénti 
árajánlatot ellenőrizni. Szükség esetén a Megrendelő a munkaterületet az egyedi 
szerződésekben, megrendelésekben leírt módon és időpontban adja át a Vállalkozónak.  

15.15. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó 
részére ésszerű határidőn belül megadni.  

15.16. Megrendelő biztosítani köteles Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója számára mindazon 
rendelkezésére álló dokumentumokba való betekintést, másolatba történő adását, melyek 
Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatának ellátásához szükségesek, illetve Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozója feladatainak ellátását segítik. 

15.17. Amennyiben a munkához engedély, hozzájárulás vagy dokumentáció szükséges, annak 
megszerzése és költsége Megrendelőt terheli. 

15.18. Vállalkozó az egyedi szerződésekben, megrendelésekben rögzített határidőn belül teljesít. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

15.19. Megrendelő saját költségén biztosítani köteles a megrendelések teljesítéséhez szükséges 
villamos energia és víz vételezési lehetőséget a Vállalkozó számára a munkavégzés teljes 
időtartama alatt. Szükség esetén a vételezési helytől a felhasználási helyig történő, műszakilag 
megfelelő, biztonságos vételezés kiépítése a Vállalkozó feladata és költsége. 

15.20. Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 
15.21. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan 

elvégezni. Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja. 
15.22. Megrendelő a szerződésszerűen és hibátlanul teljesített munkát köteles átvenni.  
15.23. Szükség esetén az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatokat Felek a 

megrendelésekben leírtaknak megfelelően látják el.  
15.24. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik, 

jelen szerződés tárgyát képező feladatokat elvállalja, azokat jelen szerződésben foglalt 
minőségben és szavatossági kötelezettséggel elkészíti. 

15.25. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) foglaltak szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és 
közreműködése – az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra 
vonatkozó szabályoknak. 

15.26. Szükség esetén Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint köteles elektronikus építési naplót vezetni.  

15.27. Amennyiben ajánlatában jelezte, Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, az 
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Megrendelő csak a 
vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.  

15.28. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, 
valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó jogosult 
alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel, azonban köteles az 
általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység 
megnevezésével a munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni. 

15.29. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek 
akadályozzák a teljesítést, köteles a Megrendelőt azonnal írásban és telefonon értesíteni a 
késedelem okáról és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes 
közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 

15.30. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy helytelen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre 
Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben Megrendelő a fenti értesítés ellenére utasítását 
fenntartja, úgy a Vállalkozó az utasítás végrehajtásából eredő következményekért nem felel. 

15.31. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az 
anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó 
jellegű tételről, amelyekre szükség van a megrendelésekben előírt vagy abból következő munka 
elvégzéséhez. 

15.32. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési, műszaki módszerekért 
teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne 
veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak. 



15.33. Vállalkozó köteles a megrendelések alapján végzett munkák kivitelezésének teljes időtartama 
alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges 
lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a 
munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.  

15.34. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a 
tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, 
megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

15.35. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, 
Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén, engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat és a hulladékot. A Vállalkozó köteles az 
anyag- és törmelékszállítási útvonalakat az épületeken belül és kívül is minden munkavégzési 
napon legalább kétszer megtisztítani.  

15.36. Vállalkozónak a kiviteli munkák során el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet 
és felesleges, kibontott anyagot. A Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező 
építési hulladékot az engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. 

15.37. Vállalkozó a megrendelések megvalósítása során Magyarországon Építőipari Műszaki 
Engedéllyel (ÉME) rendelkező, I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést 
használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki 
megoldástól és követelményektől nem térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a 
hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, 
szerkezetet beépíteni. 

15.38. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A 
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000 Ft/kár 30 000 000 Ft/év mértékű, 
teljes körű (all risk típusú) felelősségbiztosítás. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés 
teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási 
szerződésnek a keretmegállapodás időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó legkésőbb a 
szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási 
szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati példányt pedig köteles 
átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő vállalkozót póthatáridővel 
felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő megtagadhatja a munkaterület 
vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő 
jogosult a szerződéstől elállni. 

15.39. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé 
tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, 
vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól. 

15.40. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak 
megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa 
kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 
a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor – a szerződéstől eláll. 

15.41. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a 
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó 

mértékben további közreműködőt. 

 

16.   Megrendelés 

16.1. Megrendelő az általa üzemeltetett ingatlanokban szükségessé váló építési, karbantartási, 
felújítási, hibaelhárítási munkákat az alábbiak szerint rendeli meg Vállalkozótól: 

- Amennyiben az elvégzendő feladat a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 

tételek alapján elvégezhető, akkor Megrendelő árajánlat kérése nélkül, a mellékletben 

szereplő költségek alapján megrendelheti.  



- Amennyiben az elvégzendő feladat az 1. mellékletben nem szereplő tételeket is tartalmaz, 

a Megrendelő írásbeli konzultációt folytat le, melynek során írásban árajánlatot kér a 

Vállalkozótól. Az árajánlatkérés tartalmazza a munka, illetve a hiba leírását, tárgyát, 

mennyiségét, a teljesítési helyet, és szükség szerint a minőségi követelményeket, 

teljesítménykövetelményeket. Azon tételek esetében, amelyek az ajánlati 

dokumentációban szerepelnek a Vállalkozó azonos, vagy a Megrendelő részére 

kedvezőbb árat adhat.  

- Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvétele után a helyszínen bejárást tarthat. A bejárásról 

legalább 1 munkanappal korábban köteles értesíteni Megrendelő kapcsolattartóját. 

Megrendelő képviselője a bejáráson jogosult részt venni.  

- Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles árajánlatát 

írásban megküldeni Megrendelő részére. 

- Vállalkozó az árajánlatot tételes megbontásban, anyagköltség és munkadíj 

szerepeltetésével adja meg. Az árajánlatban az Építési Normagyűjteményben (a 

továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételeket az ott szereplő bontásban kell megadni, egyedi 

tétel esetén az ár realitásának alátámasztására szolgáló árlista vagy árajánlat csatolása 

szükséges. Az árajánlat tartalmazza a munkák elvégzésére Vállalkozó által vállalt 

határidőt, naptári napban megadva.  

- Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, az alábbiak szerint 

kell eljárni. Az árajánlatban alkalmazott árképzés alapja a hatályos ÉNGY-ben szereplő 

normaidő és a jelen szerződésben vállalt rezsi óradíj. Megrendelő az anyagköltség 

realitásának megítélésekor a Terc építőipari költségvetéskészítő programban, illetve a 

termékre vonatkozó hatályos árlistában szereplő anyagköltséget tekinti az irányadó 

maximumnak.  

- Megrendelő a munkát írásban rendeli meg, Vállalkozó árajánlata alapján. A megrendelés, 

szerződés tartalmazza a munka megnevezését, illetve leírását, mennyiségét, a teljesítés 

helyét, határidejét, és a munka elvégzéséhez szükséges, további, rendelkezésre álló 

információkat.  

- A javítási-karbantartási munkák esetében Vállalkozó köteles a megrendelésétől számított 

…………………………. (ajánlat alapján kitöltendő) percen belül a munkavégzést 

megkezdeni. 

- Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésnek kézhezvételétől 

az ott megjelölt határidőben köteles elvégezni, megfelelve a jelen szerződésben, illetve a 

megrendelésben foglalt egyéb feltételeknek, követelményeknek. 

 

 

17. Műszaki ügyelet 

 

17.1. Vállalkozó az élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély helyzetek 
elhárítása érdekében műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn.  

17.2. Vállalkozó a műszaki ügyelet céljából az alábbi, napi 24 órában működő elérhetőségeket 
biztosítja:  

név:……………………………….. 

telefon:……………………………. 

email cím: ………………………… 

17.3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a fenti telefonszámok, illetve email cím állandóan 
elérhetők legyenek, s azok megváltozását azonnal bejelenti a Megrendelőnek. 

17.4. Közvetlen élet-, illetve balesetveszély, valamint jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása 
érdekében Megrendelő a tudomásszerzést követően azonnal értesíti Vállalkozót a 6.1. pontban 
megadott, napi 24 órában elérhető telefonszámon, megadva a veszély jellegét, okát, helyszínét, 



és Felek szükség szerint egyeztetnek az elhárítás lehetséges módjáról. Megrendelő a telefonon 
történő értesítést a lehető legrövidebb idő alatt köteles email-en is megerősíteni.  

17.5. Vállalkozó köteles a telefonos értesítést követően azonnal, de legfeljebb 1 órán belül a 
helyszínre vonulni, és a veszély elhárítását megkezdeni. A veszély elhárítása megkezdettnek 
minősül akkor, ha a Vállalkozó szakemberei a hiba elhárítását, a kármegelőzést, kárenyhítést 
vagy a veszély megszüntetését a helyszínen a szükséges létszámmal, szakmai anyagokkal, 
eszközökkel és felszereléssel megkezdik. Vállalkozó a veszély elhárítását az elvárható időn 
belül, folyamatos munkavégzéssel köteles befejezni. A veszélyelhárítás során feltárt további, 
műszakilag indokolt munkálatokra Vállalkozó írásban javaslatot tesz és árajánlatot ad 
Megrendelő részére 3 munkanapon belül.  

17.6. Vállalkozó a közvetlen élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély 
elhárítása során felmerült költségeket az árajánlatra előírt tartalommal, a veszély elhárításának 
megkezdését követő 24 órán belül köteles írásban közölni Megrendelővel. Amennyiben 
Megrendelő a költségeket vitatja, független műszaki szakértőt kérhet fel azok felülvizsgálatára.  

 

18. A teljesítés (munkaterület átadás, munkavégzés szabályai, munkák ellenőrzése) 

18.1. Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésének kézhezvételét 
követően haladéktalanul megkezdi, és a megrendelésben, szerződésben megjelölt határidőben 
elvégzi. 

18.2. Amennyiben a munka jellege indokolja, a Felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás során 
történő átadását is kiköthetik.  

18.3. A munka megkezdésekor Vállalkozó szakemberei kötelesek a telephely (ingatlan) illetékes 
vezetőjénél jelentkezni, az írásos megrendelést vagy szerződést bemutatni, a vezetőt a 
munkavégzés ütemezéséről tájékoztatni, és a munkalapot megnyitni. Vállalkozó a 
munkavégzés során folyamatosan köteles együttműködni a telephely illetékes vezetőjével. 
Vállalkozó köteles tevékenységét a telephely illetékes vezetőjével előzetesen egyeztetett 
időpontban végezni, úgy, hogy az intézmény működését ne zavarja. Zajjal, porral járó, illetve az 
üzemelést gátló tevékenység esetén Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve a munkavégzésre 
kijelölhet munkaidőn túli, vagy szabad- és munkaszüneti napra eső időpontot is. 

18.4. Vállalkozó a munka elvégzését úgy köteles megszervezni, hogy az a Megrendelő folyamatos 
működését szolgálja, azt nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles a munkafolyamatok 
megszervezése során figyelemmel lenni arra, hogy Megrendelő telephelyein hétköznapokon 
7:30 és 16:30 óra között Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás folyik. A 
munkálatokat a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű 
zavarásával kell megvalósítani. 

18.5. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, gépi berendezések biztosítása a 
Vállalkozó kötelessége. A gépek meghibásodása esetén a Vállalkozó saját költségére tartozik 
gondoskodni azok javításáról, pótlásáról oly módon, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás 
teljesítésében ez késedelmet és/vagy minőségromlást ne okozzon. Ugyanakkor a Megrendelő 
köteles mindazon eszközeit, berendezéseit Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melynek jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését elősegítik. 

18.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a Megrendelő képviselője, illetve 
az általa meghatalmazott személy jogosult jelen szerződés körébe eső tevékenység eseti 
ellenőrzésére, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

18.7. Vállalkozó a javítási munkálatok után az eredetivel műszaki és funkcionális szempontból 
legalább azonos állapotot köteles visszaállítani. 

18.8. Amennyiben a munkaterületen más vállalkozók is tevékenykednek, erről Megrendelő a 
Vállalkozót értesíti. Ilyen esetben Vállalkozó köteles ezen vállalkozókkal együttműködni, 
munkavégzését szükség szerint velük összehangolni.  

18.9. A munkák során Vállalkozó köteles biztosítani az állag- és vagyonvédelmet, a balesetmentes 
munkavégzés feltételeit, és a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását. 

18.10. Az elvégzett munkákról kiállított munkalapot Vállalkozó köteles a telephely illetékes vezetőjével 
aláíratni. Amennyiben az illetékes vezető a munkákat bármilyen szempontból kifogásolja, azt 
rávezeti a munkalapra. 

18.11. Vállalkozó a munkavégzés helyszínén kizárólag a megrendelésben megjelölt munkákat, 
továbbá – szükség esetén – az általa felismert, élet-, balesetveszéllyel vagy jelentős anyagi 
kárral fenyegető munkákat végezheti el. A telephelyen elvégzett egyéb munkák ellenértékét 
Megrendelő nem téríti meg Vállalkozó részére. 



19. Szakember  

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakembereket az egyedi megrendelések, 

szerződések teljesítésébe bevonja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott 

szakemberek helyett csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén 

vonhat be más szakembereket a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai 

tapasztaltok kerültek értékelésre: 

Szaktudás 

Szakmai többlettapasztalat 

(szakember értékelési részszempont alá eső, 
szakmai tapasztalata hónapokban) 

kőműves szakember *szerződéskötéskor kitöltendő 

villanyszerelő *szerződéskötéskor kitöltendő 

víz/gáz/fűtésszerelő *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

20. Jótállás és szavatosság 

20.1. Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül 
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik 
személy alkalmazza. 

20.2. Vállalkozó az egyes megrendelések tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvétel 
befejezésének időpontjától, ennek hiányában a teljesítésigazolás kiállításának napjától 
számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezet 
jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során felhasznált 
termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, 
illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási 
időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt 
szavatossági felelősséggel tartozik. 

20.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár 
miatt következett be. 

20.4. Megrendelő köteles a jótállási, illetve szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát 
haladéktalanul Vállalkozó tudomására hozni.  

20.5. A jótállási, illetve szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles 
d. az üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni 

felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, és a javítást a 

Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 48 órán belül 

megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni, 

e. az üzemelést nem gátló hiba esetén 3 napon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát 

megtartani, állásfoglalását 5 napon belül közölni, és a javítást a Megrendelővel 

egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 10 napon belül megkezdeni, és 

műszakilag indokolható időn belül befejezni,  

f. az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.  

20.6. A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama 
Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik. 

20.7. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hiba javítását a jelen szerződésben, vagy a 
megrendelésben foglalt határidőn belül nem kezdi meg, vagy a munkálatokat műszakilag 
indokolható időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. 
Ezen esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

20.8. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által közölt, szavatosság körébe eső hibát, hiányosságot 
nem ismeri el, Megrendelő független szakértőt kér fel ennek tisztázására. Amennyiben a 



szakvélemény alapján bebizonyosodik, hogy a hiba, hiányosság szavatosság körébe esik, 
akkor a független szakértő díja Vállalkozót terheli.  

 

21. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

21.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha az eseti megrendelésekben 
meghatározott feladatot az adott megrendelésben meghatározott határidőt túllépve, 
késedelmesen teljesíti.  

21.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára, naponta az adott 
megrendelés nettó értékére számított 3 %, de összesen legfeljebb a megrendelés nettó vállalási 
díjának 30%-a. 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a teljesítést az adott 
megrendelés vonatkozásában meghiúsultnak tekinti. A késedelmi kötbér megfizetése nem 
mentesíti Vállalkozót a Megrendelőt ért, a késedelemből eredő kár megtérítésének 
kötelezettsége alól. Nem minősül késedelemnek, ha a Felek a teljesítési határidőt közös 
megegyezéssel, írásos nyilatkozatukkal módosítják.  

21.3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó által elvállalt megrendelés teljesítése a 
Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A 
meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. Amennyiben 
a teljesítés meghiúsul, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel elvégeztetni és annak 
költségét Vállalkozó hárítani. 

21.4. Jelen szerződést mint keretmegállapodást Felek meghiúsultnak tekintik akkor, ha Vállalkozó 
legalább öt eseti  megrendelés teljesítése tekintetében egyidejűleg késedelemben van. A 
meghiúsulási kötbér mértéke ilyen esetben a jelen szerződés teljes keretösszegére 
vonatkozóan a nettó érték 5%-a. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót 
a Megrendelőnek a szerződés meghiúsulása miatt jelentkező kára megtérítése alól.  

21.5. Az érvényesített kötbérek kumulált maximális összege a keretszerződés 30%-a lehet. 
 

22. Szerződés és egyedi szerződések módosítása, megszűnése, megszüntetése 
22.1.    Szerződés módosítása: 

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a felek közös megegyezése 

alapján, cégszerű aláírással lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat 

a szerződés módosítására nem alkalmas. 

Jelen szerződést a Kbt. 141.§ előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

22.2. Mindegyik fél jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.   

22.3. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen az alábbiakat: 
k. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének Megrendelő 

írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget, 

l. Vállalkozó 6 hónapon belül legalább három alkalommal igazoltan hibásan teljesít, 

m. Vállalkozó a teljesítéssel legalább öt alkalommal késedelembe esik, 

n. Vállalkozó, illetve alvállalkozója az egyes feladatokat nem arra megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező szakemberrel végezteti, 

o. Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkavállalóira vonatkozó munkaügyi, 

munkavédelmi kötelezettségeket megsértette, 

p. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult, 

q. Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítása bármely okból 

megszűnik, vagy feltételei az ott előírtnál Megrendelőre nézve kedvezőtlenebbre 

változnak, kivéve, ha a Vállalkozó a megszűnést követő nappal kezdődően érvényes, 

új, legalább azonos tartalmú felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét írásban 

igazolja Megrendelő felé. 

r. Megrendelő 3 egymást követő hónapban 30 napot meghaladó fizetési késedelembe 

esik, 



s. Megrendelő részéről a Vállalkozó tevékenységének olyan mértékű indokolatlan 

akadályozása, mely mellett a szerződés fenntartása Vállalkozótól nem várható el, 

t. Megrendelő valamely egyéb, lényeges szerződéses kötelezettségének Vállalkozó 

írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget.  

22.4. Felek a szerződés felmondását kötelesek írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amely 
alapján a szerződést fel kívánják mondani. 

22.5. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő 
lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, 
s a Felek egymással elszámolnak. 

 

23. Alkalmazandó jog 
 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet és az építésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

24.     Titoktartás 

 

24.1. A szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően a 
Vállalkozó a Békés Megyei Kormányhivatal működéséről, szervezetéről tudomására jutott, 
bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára külön jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában nem jogosult. A tudomására jutott, birtokába került információ, illetőleg 
más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, 
dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Békés 
Megyei Kormányhivatal üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. 

24.2. A Vállalkozó köteles a Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában 
foglaltakat megismerni, annak előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, köteles 
rendelkezéseit, szabályait betartani, és gondoskodni a vezetése alatt álló személyek 
tekintetében a Szabályzat megismertetéséről és rendelkezéseinek betartatásáról 
Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett 

munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és 

betartassák.  

24.3. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek 
betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek azt információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak 
megfelelően eljárni. 

24.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, 
illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja 
meg az Infotv. 16. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, a 33. § (1) bekezdésében és 
az 1. melléklet III. 4. pontjában írtak alapján. 
 

25. Kapcsolattartás szabályai 

 

Felek írásban történő kapcsolattartás alatt értik a személyesen átadott iratok újtán, tértivevényes 

levélben, telefaxon és a Felek jelen szerződésben szereplő email címén keresztül elektronikus úton 

történő kapcsolattartást. 

 

 

Megrendelő részéről: 

Név:  

Beosztás:  

Telefon:  

Email:  



 

Vállalkozó részéről: 

Név:  

Beosztás:  

Telefon:  

Email:   

 

 

26. Egyéb rendelkezések 
 

26.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó: 
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

26.2. A külföldi adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

26.3. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a közbeszerzési 
eljárás előkészítése során. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő 
rendelkezések értelemszerűen irányadóak. 

26.4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben 
tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni. 

26.5. A Kbt. 137. § (4) bekezdés szerint semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a megrendelő szerződésszegése esetére 
irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

26.6. A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 
teljesítése során köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárásban ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az 
értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban 
az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

26.7. Vállalkozó köteles a megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a 
teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia 
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró 
okok hatálya alatt.  

26.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében leírt módon 
lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó módosítása.  

26.9. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 
felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

26.10. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket felek megpróbálják békés úton, 
egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb 
vita tekintetében felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Békéscsabai Járásbíróság, vagy 
a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

26.11. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 
kezelendők: 

- ajánlattételi felhívás, 
- közbeszerzési dokumentum, 
- vállalkozó ajánlata. 

26.12. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, 
akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – 
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a 



felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a 
dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

26.13. Jelen szerződés 4 db egymással megegyező példányban készült. A szerződés 2 db példánya a 
megrendelőt és 2 db példánya a vállalkozót illeti meg. 

 

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

3. sz. melléklet: Munkanemenkénti árak 
4. sz melléklet: Teljesítésigazolás kiadására jogosult személyek 

 

Békéscsaba, 2018. …………….. 

 

 

…………..…………........……................. 
Békés Megyei Kormányhivatal 

Dr. Takács Árpád  
kormánymegbízott 

Megrendelő képviseletében 

…………..…………........…….................... 
………………………. 

………………… ügyvezető 
Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

2018. …………………… 

…………………… 

Demeter Krisztina főosztályvezető  

 

Jogi ellenjegyzés: 

…………………… 

dr. Bódi Beáta jogász 

  



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – 3. RÉSZ 
(TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Békés Megyei Kormányhivatal 

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Képviseli: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott 

Adószáma: 15789264-2-04 

Számlaszáma: 10026005-00299578-30005242 

ÁHTI azonosító: 297635  

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a/az 

Név: …………………………………………………………. 

Cím: ………………………………………………………… 

Képviseli: ……………………………………………………. 

Számlaszáma: …………………………………………………… 

Számlázási cím: ………………………………………………… 

Adószáma: ……………………………………………………… 

Statisztikai jelzőszáma: ……………………………………………… 

Cégjegyzék száma: …………………………………………………… 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

/ajánlattevő által kitöltendő/ 

(a továbbiakban együtt: felek) között, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények:  

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) III. rész XVII. fejezet 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Békés Megyei 

Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira 

vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyában. A Vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, és a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevőként került kiválasztásra, amely alapján a 

megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. 

 

7. A szerződés tárgya, hatályba lépés 
 

1.9. A szerződés tárgya: Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási 
és hibaelhárítási munkálatainak elvégzése 3. rész Mezőkovácsháza-Orosháza-Gyula-Sarkad 
járások közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében, maximum nettó 33.000.000 forint 
keretösszegben. 

1.10. Jelen szerződés az aláírásának napjától 24 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályos. 
Amennyiben az 1.1. pontban szereplő keretösszeg 24 hónap alatt nem kerül felhasználásra, 
akkor a szerződés megszűnését megelőző egy hónappal Megrendelő köteles a Vállalkozót a 
szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó szándékáról tájékoztatni. Ebben az 
esetben a felek közös megegyezésével a szerződés további 12 hónappal, vagy a keretösszeg 
kimerüléséig meghosszabbítható. 



1.11.  A teljesítés helyszínei: A Békés Megyei Kormányhivatal épületei: 

Sarkad, Szent István tér 7 (hrsz: 3056/2);  
               Szent István tér 24/2. (hrsz: 2570/3);  
               Veres Sándor u. 4. (hrsz: 141) 
Gyula, Ady E. u. 8 (hrsz: 4740);   
              Kossuth u. 2 (hrsz: 255);  
              Petőfi tér 3 (hrsz: 1/2/A/1);  
              Petőfi tér 2. (hrsz: 4475/A/2),  
              Megyeház u. 5-7. (hrsz: 4466) 
Elek, Gyulai út 2. (hrsz: 3/3) 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 169; (hrsz: 446/3/A/1; 446/3/A/2; 446/3/A/3; 446/3/A/4; 446/3/A/5; 
                                                        446/3/A/6; 446/3/A/7; 446/4) 
                               Hősök tere 1 (hrsz: 269/8);  
                               Hársfa u. 3 (hrsz: 261);   
                               Alkotmány u. 42. (hrsz: 861/2) 
Orosháza, Szabadság tér 3; (hrsz: 2937/A/1; 2937/A/2; 2937/A/3) 
                   Ady E. u. 9. (hrsz: 2375) 
Tótkomlós, Fő u. 1. (hrsz: 1) 
Battonya, Fő u. 91. (hrsz: 1) 
Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. (hrsz: 1) 
 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésteljesítése során - Békéscsaba 

közigazgatási területén belül - a felsorolt helyszíneken kívül, vagy a felsorolt helyszínek helyett 

más teljesítési helyszínek is előfordulhatnak, melyekre vonatkozóan ajánlatkérő jelenleg nem 

rendelkezik információval. 

1.12. Amennyiben a keretmegállapodás terhére engedélyköteles tevékenység válik szükségessé, 
úgy Megrendelő gondoskodik az engedélyek beszerzéséről. 

 

8. Vállalkozói díj 
 

2.17. Vállalkozó egyedi megrendelések alapján az abban meghatározott feladatokat az adott 
feladatra vonatkozó - jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő - egységáron köteles 
elvégezni. Ezen munkák esetében az ajánlatban meghatározott ár fix árnak minősül, amely 
tartalmazza a munka elvégzése során felmerülő vagy ahhoz szükséges valamennyi költséget, 
ezért az ajánlati áron felül Vállalkozó semmilyen egyéb kiadást, költséget, díjat, stb. nem 
számolhat el. 

2.18. Az 1. sz. mellékletben szereplő árak a szerződés hatálya alatt csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak 
szerint módosíthatók.  

2.19. Azon munkák esetében, melyek az ajánlatban nem kerültek tételesen meghatározásra, 
Vállalkozó a munkadíjat a megrendeléskor érvényes minimális építőipari rezsióradíj alapján 
számolja el. Vállalkozó a munkadíj meghatározásakor csak a tényleges munkavégzés idejét 
veheti figyelembe, nem számolható el semmilyen egyéb tevékenységgel töltött idő, ideértve 
különösen a kiszállás időtartamát. Vállalkozó a számlában a munkadíjon felül kizárólag a 
megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok, beépítésre kerülő berendezések, 
szerelvények, stb. értékét számíthatja fel. 

2.20. A 2.3. pont szerinti rezsi óradíj tartalmazza Vállalkozónak a munkával kapcsolatban felmerülő 
bármely költségét, ideértve különösen  

k. a megrendelések megfelelő minőségben történő megvalósításához szükséges 

kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar 

szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt 

követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint Dokumentációban foglaltak 

betartásával (bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, 

segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, 

mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges); 



l. a megrendelések kivitelezéséhez szükséges esetleges ideiglenes melléklétesítményei 

kiépítésének, elbontásának költségeit; 

m. a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket, 

n. Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden 

egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint 

o. minden felmerülő költséget, mely a megrendelések megvalósításához és üzembe 

helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

2.21. Megrendelő a kiszállásért díjat, költségtérítést nem fizet. 
2.22. A Megrendelő által megadott keretösszeg tartalmazza a Vállalkozótól megrendelt munkák teljes 

körű kivitelezésének, a beépítésre kerülő valamennyi anyagnak, berendezésnek, szerelvénynek 
stb. az ellenértékét. 

2.23. Az egyedi megrendelések és szerződések kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít 
előleget Ajánlatkérő. 

2.24. A számlázás és kifizetés pénzneme forint. 
 

9. Fizetési feltételek 
 

3.1. Vállalkozó a megrendelések alapján elvégzett, teljesítésigazolással igazolt munkák 

elszámolását és az azok ellenértékéről kiállított számlát félhavi rendszerességgel, legkésőbb az 

adott hónap 15., illetve utolsó napjáig átadja Megrendelő kapcsolattartója részére. Az 

elszámolást ingatlanonként kell elkészíteni. Az elszámolás tartalmazza az elvégzett és 

teljesítésigazolással igazolt munkák munkalapját, a munka elvégzése során beépített anyagok 

kimutatását; a főbb alkatrészek, szerelvények, berendezések, stb. vonatkozásában a vásárlást 

igazoló számla másolatát; adott esetben a kapcsolódó minőségi bizonylatokat, megfelelőségi 

tanúsítványokat, jótállási és szavatossági dokumentumokat, használati utasításokat, 

üzemeltetési, tervezői utasításokat; és összesítő jegyzéket. 

Teljesítésigazolásra az adott ingatlan vonatkozásában kijelölt személy, vagy az általa írásban 

meghatalmazott személy jogosult. 

3.2.   A Vállalkozó által benyújtott számla kifizetése a jelen szerződésben rögzített feltételek 

teljesülése esetén a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül esedékes a vállalkozó 

……………………..számú számlaszámára. 

3.3.    Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott elszámolással, illetve a számlával 

kapcsolatban, úgy Megrendelő köteles 10 napon belül felhívni a Vállalkozót az elszámolás 

szükség szerinti kijavítására, kiegészítésére, illetve köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül 

visszaküldeni Vállalkozó részére. 

3.4.    Vállalkozó a számlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.  

3.5.   Az ellenszolgáltatás nem európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. A beszerzés forrása: 

saját költségvetési forrás. 

3.6.   A számla tartalmára és formájára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései az irányadóak. 

3.7.   A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése banki átutalással történik utófinanszírozással, 

a teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla megrendelő általi kézhezvételét követő 

30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(3)- (5)-(6) bekezdései, 

valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése 

alapján.  

Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 



szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  

32/A. §-a szerint történik a jelen szerződésben szereplő ellenérték kifizetése. 

3.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti kamatnak megfelelő, 

késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel 

szemben. 

 

6. A felek jogai és kötelezettségei 
 

26.14. Megrendelő köteles az ingatlanonkénti munkákat meghatározni, a megrendeléseket a 
Vállalkozó kapcsolattartója részére eljuttatni, az elvégzendő munkákat szükség szerint a 
Vállalkozó képviselőjével a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által összeállított, munkánkénti 
árajánlatot ellenőrizni. Szükség esetén a Megrendelő a munkaterületet az egyedi 
szerződésekben, megrendelésekben leírt módon és időpontban adja át a Vállalkozónak.  

26.15. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt Vállalkozó 
részére ésszerű határidőn belül megadni.  

26.16. Megrendelő biztosítani köteles Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója számára mindazon 
rendelkezésére álló dokumentumokba való betekintést, másolatba történő adását, melyek 
Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója feladatának ellátásához szükségesek, illetve Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozója feladatainak ellátását segítik. 

26.17. Amennyiben a munkához engedély, hozzájárulás vagy dokumentáció szükséges, annak 
megszerzése és költsége Megrendelőt terheli. 

26.18. Vállalkozó az egyedi szerződésekben, megrendelésekben rögzített határidőn belül teljesít. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

26.19. Megrendelő saját költségén biztosítani köteles a megrendelések teljesítéséhez szükséges 
villamos energia és víz vételezési lehetőséget a Vállalkozó számára a munkavégzés teljes 
időtartama alatt. Szükség esetén a vételezési helytől a felhasználási helyig történő, műszakilag 
megfelelő, biztonságos vételezés kiépítése a Vállalkozó feladata és költsége. 

26.20. Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 
26.21. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan 

elvégezni. Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja. 
26.22. Megrendelő a szerződésszerűen és hibátlanul teljesített munkát köteles átvenni.  
26.23. Szükség esetén az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatokat Felek a 

megrendelésekben leírtaknak megfelelően látják el.  
26.24. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkezik, 

jelen szerződés tárgyát képező feladatokat elvállalja, azokat jelen szerződésben foglalt 
minőségben és szavatossági kötelezettséggel elkészíti. 

26.25. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) foglaltak szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri, és 
közreműködése – az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra 
vonatkozó szabályoknak. 

26.26. Szükség esetén Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint köteles elektronikus építési naplót vezetni.  

26.27. Amennyiben ajánlatában jelezte, Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére, az 
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Megrendelő csak a 
vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.  

26.28. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, 
valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési 
eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó jogosult 
alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel, azonban köteles az 
általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység 
megnevezésével a munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni. 

26.29. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, melyek 
akadályozzák a teljesítést, köteles a Megrendelőt azonnal írásban és telefonon értesíteni a 
késedelem okáról és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes 
közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 



26.30. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy helytelen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre 
Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben Megrendelő a fenti értesítés ellenére utasítását 
fenntartja, úgy a Vállalkozó az utasítás végrehajtásából eredő következményekért nem felel. 

26.31. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az 
anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy állandó 
jellegű tételről, amelyekre szükség van a megrendelésekben előírt vagy abból következő munka 
elvégzéséhez. 

26.32. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési, műszaki módszerekért 
teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne 
veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak. 

26.33. Vállalkozó köteles a megrendelések alapján végzett munkák kivitelezésének teljes időtartama 
alatt gondoskodni az építési terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges 
lépéseket Megrendelő alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a 
munkák megvalósítása közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.  

26.34. A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a 
tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról, 
megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 

26.35. Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik, 
Vállalkozó köteles a helyszínről folyamatosan, saját költségén, engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz elszállítani, eltávolítani a bontási anyagokat és a hulladékot. A Vállalkozó köteles az 
anyag- és törmelékszállítási útvonalakat az épületeken belül és kívül is minden munkavégzési 
napon legalább kétszer megtisztítani.  

26.36. Vállalkozónak a kiviteli munkák során el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet 
és felesleges, kibontott anyagot. A Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésekor keletkező 
építési hulladékot az engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. 

26.37. Vállalkozó a megrendelések megvalósítása során Magyarországon Építőipari Műszaki 
Engedéllyel (ÉME) rendelkező, I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést 
használhat fel, építhet be. Az egyedi termékek esetében a tervező által meghatározott műszaki 
megoldástól és követelményektől nem térhet el. Fentiektől történő minden eltérés esetén a 
hibás terméket köteles visszabontani és a vonatkozó követelményeknek megfelelő terméket, 
szerkezetet beépíteni. 

26.38. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (All risk típusú) 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
megrendelő által jelen szerződésben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A 
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 3 000 000 Ft/kár 30 000 000 Ft/év mértékű, 
teljes körű (all risk típusú) felelősségbiztosítás. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés 
teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítási 
szerződésnek a keretmegállapodás időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó legkésőbb a 
szerződés megkötésekor köteles megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási 
szerződés és a díjfizetési igazolás eredeti példányát, egy-egy másolati példányt pedig köteles 
átadni megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén a megrendelő vállalkozót póthatáridővel 
felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és megrendelő megtagadhatja a munkaterület 
vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően megrendelő 
jogosult a szerződéstől elállni. 

26.39. Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé 
tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, 
vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól. 

26.40. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak 
megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa 
kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 
a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor – a szerződéstől eláll. 

26.41. Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a 
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 



A Kbt. 138. § (5) bekezdés alapján továbbá építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó 

mértékben további közreműködőt. 

 

27.   Megrendelés 

27.1. Megrendelő az általa üzemeltetett ingatlanokban szükségessé váló építési, karbantartási, 
felújítási, hibaelhárítási munkákat az alábbiak szerint rendeli meg Vállalkozótól: 

- Amennyiben az elvégzendő feladat a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 

tételek alapján elvégezhető, akkor Megrendelő árajánlat kérése nélkül, a mellékletben 

szereplő költségek alapján megrendelheti.  

- Amennyiben az elvégzendő feladat az 1. mellékletben nem szereplő tételeket is tartalmaz, 

a Megrendelő írásbeli konzultációt folytat le, melynek során írásban árajánlatot kér a 

Vállalkozótól. Az árajánlatkérés tartalmazza a munka, illetve a hiba leírását, tárgyát, 

mennyiségét, a teljesítési helyet, és szükség szerint a minőségi követelményeket, 

teljesítménykövetelményeket. Azon tételek esetében, amelyek az ajánlati 

dokumentációban szerepelnek a Vállalkozó azonos, vagy a Megrendelő részére 

kedvezőbb árat adhat.  

- Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvétele után a helyszínen bejárást tarthat. A bejárásról 

legalább 1 munkanappal korábban köteles értesíteni Megrendelő kapcsolattartóját. 

Megrendelő képviselője a bejáráson jogosult részt venni.  

- Vállalkozó az árajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles árajánlatát 

írásban megküldeni Megrendelő részére. 

- Vállalkozó az árajánlatot tételes megbontásban, anyagköltség és munkadíj 

szerepeltetésével adja meg. Az árajánlatban az Építési Normagyűjteményben (a 

továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételeket az ott szereplő bontásban kell megadni, egyedi 

tétel esetén az ár realitásának alátámasztására szolgáló árlista vagy árajánlat csatolása 

szükséges. Az árajánlat tartalmazza a munkák elvégzésére Vállalkozó által vállalt 

határidőt, naptári napban megadva.  

- Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek az 1. mellékletben, az alábbiak szerint 

kell eljárni. Az árajánlatban alkalmazott árképzés alapja a hatályos ÉNGY-ben szereplő 

normaidő és a jelen szerződésben vállalt rezsi óradíj. Megrendelő az anyagköltség 

realitásának megítélésekor a Terc építőipari költségvetéskészítő programban, illetve a 

termékre vonatkozó hatályos árlistában szereplő anyagköltséget tekinti az irányadó 

maximumnak.  

- Megrendelő a munkát írásban rendeli meg, Vállalkozó árajánlata alapján. A megrendelés, 

szerződés tartalmazza a munka megnevezését, illetve leírását, mennyiségét, a teljesítés 

helyét, határidejét, és a munka elvégzéséhez szükséges, további, rendelkezésre álló 

információkat.  

- A javítási-karbantartási munkák esetében Vállalkozó köteles a megrendelésétől számított 

…………………………. (ajánlat alapján kitöltendő) percen belül a munkavégzést 

megkezdeni. 

- Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésnek kézhezvételétől 

az ott megjelölt határidőben köteles elvégezni, megfelelve a jelen szerződésben, illetve a 

megrendelésben foglalt egyéb feltételeknek, követelményeknek. 

 

 

28. Műszaki ügyelet 

 

28.1. Vállalkozó az élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély helyzetek 
elhárítása érdekében műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn.  



28.2. Vállalkozó a műszaki ügyelet céljából az alábbi, napi 24 órában működő elérhetőségeket 
biztosítja:  

név:……………………………….. 

telefon:……………………………. 

email cím: ………………………… 

28.3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a fenti telefonszámok, illetve email cím állandóan 
elérhetők legyenek, s azok megváltozását azonnal bejelenti a Megrendelőnek. 

28.4. Közvetlen élet-, illetve balesetveszély, valamint jelentős vagyoni kárt okozó veszély elhárítása 
érdekében Megrendelő a tudomásszerzést követően azonnal értesíti Vállalkozót a 6.1. pontban 
megadott, napi 24 órában elérhető telefonszámon, megadva a veszély jellegét, okát, helyszínét, 
és Felek szükség szerint egyeztetnek az elhárítás lehetséges módjáról. Megrendelő a telefonon 
történő értesítést a lehető legrövidebb idő alatt köteles email-en is megerősíteni.  

28.5. Vállalkozó köteles a telefonos értesítést követően azonnal, de legfeljebb 1 órán belül a 
helyszínre vonulni, és a veszély elhárítását megkezdeni. A veszély elhárítása megkezdettnek 
minősül akkor, ha a Vállalkozó szakemberei a hiba elhárítását, a kármegelőzést, kárenyhítést 
vagy a veszély megszüntetését a helyszínen a szükséges létszámmal, szakmai anyagokkal, 
eszközökkel és felszereléssel megkezdik. Vállalkozó a veszély elhárítását az elvárható időn 
belül, folyamatos munkavégzéssel köteles befejezni. A veszélyelhárítás során feltárt további, 
műszakilag indokolt munkálatokra Vállalkozó írásban javaslatot tesz és árajánlatot ad 
Megrendelő részére 3 munkanapon belül.  

28.6. Vállalkozó a közvetlen élet-, balesetveszély, illetve jelentős vagyoni kárt okozó veszély 
elhárítása során felmerült költségeket az árajánlatra előírt tartalommal, a veszély elhárításának 
megkezdését követő 24 órán belül köteles írásban közölni Megrendelővel. Amennyiben 
Megrendelő a költségeket vitatja, független műszaki szakértőt kérhet fel azok felülvizsgálatára.  

 

29. A teljesítés (munkaterület átadás, munkavégzés szabályai, munkák ellenőrzése) 

29.1. Vállalkozó a munkát Megrendelő írásos megrendelésének, szerződésének kézhezvételét 
követően haladéktalanul megkezdi, és a megrendelésben, szerződésben megjelölt határidőben 
elvégzi. 

29.2. Amennyiben a munka jellege indokolja, a Felek a munkaterület átadás-átvételi eljárás során 
történő átadását is kiköthetik.  

29.3. A munka megkezdésekor Vállalkozó szakemberei kötelesek a telephely (ingatlan) illetékes 
vezetőjénél jelentkezni, az írásos megrendelést vagy szerződést bemutatni, a vezetőt a 
munkavégzés ütemezéséről tájékoztatni, és a munkalapot megnyitni. Vállalkozó a 
munkavégzés során folyamatosan köteles együttműködni a telephely illetékes vezetőjével. 
Vállalkozó köteles tevékenységét a telephely illetékes vezetőjével előzetesen egyeztetett 
időpontban végezni, úgy, hogy az intézmény működését ne zavarja. Zajjal, porral járó, illetve az 
üzemelést gátló tevékenység esetén Megrendelő a Vállalkozóval egyeztetve a munkavégzésre 
kijelölhet munkaidőn túli, vagy szabad- és munkaszüneti napra eső időpontot is. 

29.4. Vállalkozó a munka elvégzését úgy köteles megszervezni, hogy az a Megrendelő folyamatos 
működését szolgálja, azt nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles a munkafolyamatok 
megszervezése során figyelemmel lenni arra, hogy Megrendelő telephelyein hétköznapokon 
7:30 és 16:30 óra között Megrendelő hivatali tevékenysége, ügyfélfogadás folyik. A 
munkálatokat a hivatali tevékenység és az ügyfélforgalom lehető legkisebb mértékű 
zavarásával kell megvalósítani. 

29.5. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, gépi berendezések biztosítása a 
Vállalkozó kötelessége. A gépek meghibásodása esetén a Vállalkozó saját költségére tartozik 
gondoskodni azok javításáról, pótlásáról oly módon, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás 
teljesítésében ez késedelmet és/vagy minőségromlást ne okozzon. Ugyanakkor a Megrendelő 
köteles mindazon eszközeit, berendezéseit Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melynek jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését elősegítik. 

29.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt a Megrendelő képviselője, illetve 
az általa meghatalmazott személy jogosult jelen szerződés körébe eső tevékenység eseti 
ellenőrzésére, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

29.7. Vállalkozó a javítási munkálatok után az eredetivel műszaki és funkcionális szempontból 
legalább azonos állapotot köteles visszaállítani. 



29.8. Amennyiben a munkaterületen más vállalkozók is tevékenykednek, erről Megrendelő a 
Vállalkozót értesíti. Ilyen esetben Vállalkozó köteles ezen vállalkozókkal együttműködni, 
munkavégzését szükség szerint velük összehangolni.  

29.9. A munkák során Vállalkozó köteles biztosítani az állag- és vagyonvédelmet, a balesetmentes 
munkavégzés feltételeit, és a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását. 

29.10. Az elvégzett munkákról kiállított munkalapot Vállalkozó köteles a telephely illetékes vezetőjével 
aláíratni. Amennyiben az illetékes vezető a munkákat bármilyen szempontból kifogásolja, azt 
rávezeti a munkalapra. 

29.11. Vállalkozó a munkavégzés helyszínén kizárólag a megrendelésben megjelölt munkákat, 
továbbá – szükség esetén – az általa felismert, élet-, balesetveszéllyel vagy jelentős anyagi 
kárral fenyegető munkákat végezheti el. A telephelyen elvégzett egyéb munkák ellenértékét 
Megrendelő nem téríti meg Vállalkozó részére. 

30. Szakember  

Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakembereket az egyedi megrendelések, 

szerződések teljesítésébe bevonja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott 

szakemberek helyett csak a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén 

vonhat be más szakembereket a teljesítésbe. Vállalkozó ajánlatában a lenti szakmai 

tapasztaltok kerültek értékelésre: 

Szaktudás 

Szakmai többlettapasztalat 

(szakember értékelési részszempont alá eső, 
szakmai tapasztalata hónapokban) 

kőműves szakember *szerződéskötéskor kitöltendő 

villanyszerelő *szerződéskötéskor kitöltendő 

víz/gáz/fűtésszerelő *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

31. Jótállás és szavatosság 

31.1. Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül 
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik 
személy alkalmazza. 

31.2. Vállalkozó az egyes megrendelések tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvétel 
befejezésének időpontjától, ennek hiányában a teljesítésigazolás kiállításának napjától 
számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Amennyiben valamely épületszerkezet 
jogszabályban meghatározott kötelező jótállási ideje, illetve a munkák során felhasznált 
termékre a gyártó által vállalt jótállási idő ennél hosszabb, úgy Vállalkozó ezen épületszerkezet, 
illetve felhasznált termék tekintetében a jogszabálynak, illetve a gyártó által vállalt jótállási 
időnek megfelelő tartamú jótállást vállal. Vállalkozó a hatályos jogszabályokban előírt 
szavatossági felelősséggel tartozik. 

31.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár 
miatt következett be. 

31.4. Megrendelő köteles a jótállási, illetve szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát 
haladéktalanul Vállalkozó tudomására hozni.  

31.5. A jótállási, illetve szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles 
g. az üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni 

felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni, és a javítást a 

Megrendelővel egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 48 órán belül 

megkezdeni, és műszakilag indokolható időn belül befejezni, 

h. az üzemelést nem gátló hiba esetén 3 napon belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát 

megtartani, állásfoglalását 5 napon belül közölni, és a javítást a Megrendelővel 



egyeztetve, a helyszíni felülvizsgálattól számított 10 napon belül megkezdeni, és 

műszakilag indokolható időn belül befejezni,  

i. az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni.  

31.6. A kicserélt vagy felújított tételek vonatkozásában a jótállási kötelezettség időtartama 
Megrendelő megelégedésére elvégzett csere vagy felújítás napján elölről kezdődik. 

31.7. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hiba javítását a jelen szerződésben, vagy a 
megrendelésben foglalt határidőn belül nem kezdi meg, vagy a munkálatokat műszakilag 
indokolható időn belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. 
Ezen esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

31.8. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által közölt, szavatosság körébe eső hibát, hiányosságot 
nem ismeri el, Megrendelő független szakértőt kér fel ennek tisztázására. Amennyiben a 
szakvélemény alapján bebizonyosodik, hogy a hiba, hiányosság szavatosság körébe esik, 
akkor a független szakértő díja Vállalkozót terheli.  

 

32. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

32.1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha az eseti megrendelésekben 
meghatározott feladatot az adott megrendelésben meghatározott határidőt túllépve, 
késedelmesen teljesíti.  

32.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára, naponta az adott 
megrendelés nettó értékére számított 3 %, de összesen legfeljebb a megrendelés nettó vállalási 
díjának 30%-a. 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a teljesítést az adott 
megrendelés vonatkozásában meghiúsultnak tekinti. A késedelmi kötbér megfizetése nem 
mentesíti Vállalkozót a Megrendelőt ért, a késedelemből eredő kár megtérítésének 
kötelezettsége alól. Nem minősül késedelemnek, ha a Felek a teljesítési határidőt közös 
megegyezéssel, írásos nyilatkozatukkal módosítják.  

32.3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó által elvállalt megrendelés teljesítése a 
Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A 
meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó vállalási díjának 30%-a. Amennyiben 
a teljesítés meghiúsul, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel elvégeztetni és annak 
költségét Vállalkozó hárítani. 

32.4. Jelen szerződést mint keretmegállapodást Felek meghiúsultnak tekintik akkor, ha Vállalkozó 
legalább öt eseti  megrendelés teljesítése tekintetében egyidejűleg késedelemben van. A 
meghiúsulási kötbér mértéke ilyen esetben a jelen szerződés teljes keretösszegére 
vonatkozóan a nettó érték 5%-a. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót 
a Megrendelőnek a szerződés meghiúsulása miatt jelentkező kára megtérítése alól.  

32.5. Az érvényesített kötbérek kumulált maximális összege a keretszerződés 30%-a lehet. 
 

33. Szerződés és egyedi szerződések módosítása, megszűnése, megszüntetése 
33.1.    Szerződés módosítása: 

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban és csak a felek közös megegyezése 

alapján, cégszerű aláírással lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat 

a szerződés módosítására nem alkalmas. 

Jelen szerződést a Kbt. 141.§ előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

33.2. Mindegyik fél jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.   

33.3. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen az alábbiakat: 
u. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének Megrendelő 

írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget, 

v. Vállalkozó 6 hónapon belül legalább három alkalommal igazoltan hibásan teljesít, 

w. Vállalkozó a teljesítéssel legalább öt alkalommal késedelembe esik, 

x. Vállalkozó, illetve alvállalkozója az egyes feladatokat nem arra megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező szakemberrel végezteti, 



y. Vállalkozó, illetve alvállalkozója a munkavállalóira vonatkozó munkaügyi, 

munkavédelmi kötelezettségeket megsértette, 

z. Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult, 

aa. Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban előírt felelősségbiztosítása bármely okból 

megszűnik, vagy feltételei az ott előírtnál Megrendelőre nézve kedvezőtlenebbre 

változnak, kivéve, ha a Vállalkozó a megszűnést követő nappal kezdődően érvényes, 

új, legalább azonos tartalmú felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét írásban 

igazolja Megrendelő felé. 

bb. Megrendelő 3 egymást követő hónapban 30 napot meghaladó fizetési késedelembe 

esik, 

cc. Megrendelő részéről a Vállalkozó tevékenységének olyan mértékű indokolatlan 

akadályozása, mely mellett a szerződés fenntartása Vállalkozótól nem várható el, 

dd. Megrendelő valamely egyéb, lényeges szerződéses kötelezettségének Vállalkozó 

írásbeli felszólítására, az abban írt megfelelő póthatáridőben nem tesz eleget.  

33.4. Felek a szerződés felmondását kötelesek írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amely 
alapján a szerződést fel kívánják mondani. 

33.5. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő 
lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők, 
s a Felek egymással elszámolnak. 

 

34. Alkalmazandó jog 
 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet és az építésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

35.     Titoktartás 

 

35.1. A szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően a 
Vállalkozó a Békés Megyei Kormányhivatal működéséről, szervezetéről tudomására jutott, 
bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára külön jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában nem jogosult. A tudomására jutott, birtokába került információ, illetőleg 
más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, 
dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a Békés 
Megyei Kormányhivatal üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. 

35.2. A Vállalkozó köteles a Békés Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatában 
foglaltakat megismerni, annak előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el, köteles 
rendelkezéseit, szabályait betartani, és gondoskodni a vezetése alatt álló személyek 
tekintetében a Szabályzat megismertetéséről és rendelkezéseinek betartatásáról 
Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett 

munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és 

betartassák.  

35.3. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek 
betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek azt információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak 
megfelelően eljárni. 

35.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, 
illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja 
meg az Infotv. 16. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, a 33. § (1) bekezdésében és 
az 1. melléklet III. 4. pontjában írtak alapján. 
 

36. Kapcsolattartás szabályai 

 



Felek írásban történő kapcsolattartás alatt értik a személyesen átadott iratok újtán, tértivevényes 

levélben, telefaxon és a Felek jelen szerződésben szereplő email címén keresztül elektronikus úton 

történő kapcsolattartást. 

 

 

Megrendelő részéről: 

Név:  

Beosztás:  

Telefon:  

Email:  

 

Vállalkozó részéről: 

Név:  

Beosztás:  

Telefon:  

Email:   

 

 

37. Egyéb rendelkezések 
 

37.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó: 
a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

37.2. A külföldi adóilletőségű vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

37.3. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a közbeszerzési 
eljárás előkészítése során. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. §-tól a 142. §-ig terjedő 
rendelkezések értelemszerűen irányadóak. 

37.4. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben 
tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni. 

37.5. A Kbt. 137. § (4) bekezdés szerint semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a megrendelő szerződésszegése esetére 
irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

37.6. A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 
teljesítése során köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a 
közbeszerzési eljárásban ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Az 
értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban 
az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

37.7. Vállalkozó köteles a megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a 
teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia 
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró 
okok hatálya alatt.  

37.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 138. § (4) bekezdésében leírt módon 
lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó módosítása.  

37.9. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, 
felvonulási létesítmények építése és karbantartása a vállalkozó feladatát és költségét képezi. 

37.10. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés 
során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket felek megpróbálják békés úton, 



egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb 
vita tekintetében felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Békéscsabai Járásbíróság, vagy 
a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

37.11. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 
kezelendők: 

- ajánlattételi felhívás, 
- közbeszerzési dokumentum, 
- vállalkozó ajánlata. 

37.12. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, 
akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – 
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a 
felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a 
dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

37.13. Jelen szerződés 4 db egymással megegyező példányban készült. A szerződés 2 db példánya a 
megrendelőt és 2 db példánya a vállalkozót illeti meg. 

 

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

5. sz. melléklet: Munkanemenkénti árak 
6. sz melléklet: Teljesítésigazolás kiadására jogosult személyek 

 

Békéscsaba, 2018. …………….. 

 

 

…………..…………........……................. 
Békés Megyei Kormányhivatal 

Dr. Takács Árpád  
kormánymegbízott 

Megrendelő képviseletében 

…………..…………........…….................... 
………………………. 

………………… ügyvezető 
Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

2018. …………………… 

…………………… 

Demeter Krisztina főosztályvezető  

 

Jogi ellenjegyzés: 

…………………… 

dr. Bódi Beáta jogász 

 

 



  



 

III. FORMANYOMTATVÁNYOK 
 

 

 

 „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási munkálataira 

vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele. 

Felolvasólap 

 

Ajánlattevő:  

neve:  

címe:  

adószáma:  

Kapcsolattartó:  

neve:  

címe:  

telefon száma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyú közbeszerzési eljárásban tett ajánlatom:  

Rész megnevezése:  

Nettó ajánlati ár                                                          Ft 

a szerződés teljesítésében közreműködő 

kőműves szakember (szakmunkás) szakmai 

tapasztalata (maximum 60 hónap) 

                                                hónap 

a szerződés teljesítésében közreműködő 

villanyszerelő szakember (szakmunkás) szakmai 

tapasztalata  (maximum 60 hónap) 

                                                hónap 

a szerződés teljesítésében közreműködő víz- 

és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő szakember 

(szakmunkás) szakmai tapasztalata (maximum 

60 hónap) 

                                                hónap 

javítási-hibaelhárítási munka megrendelése 

esetén a munkavégzés megkezdésének 

időpontja percben meghatározva (minimum 60 

perc, maximum 180 perc) 

                                                perc 

Kelt: …………………. 

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

 aláírás 



 2. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 

 

NYILATKOZAT 

kizáró okokról a Kbt. 67. § (1) bekezdés vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 

q) pontok tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás nem 

tartozik az alább felsorolt kizáró okok hatálya alá:  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés vonatkozásában: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen 

vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a 

bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig, 

h)  korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 

hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 

sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás 

tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat 

szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a 

Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 

három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki  

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot 

tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud 

eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő 

igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben  

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 

ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és  

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 

vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 

ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 

álló igazolások tartalmának nem felel meg;  

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 



megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 

közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 

tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 

három évig;  

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 

az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,  

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;  

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 

való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más 

módon orvosolni;  

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 

kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési 

Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 

közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata 

megállapította.  

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontja tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy: 

 

Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 

tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az 

alábbiakban mutatjuk be. 

 

Tulajdonos:  

neve: 

 

állandó lakhelye: 

neve: 

 

állandó lakhelye: 

 

vagy 



Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 

tulajdonossal nem rendelkezik. 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést 

igazolni tudom, az igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 

Alkalmasság igazolására bemutatni kívánt szakemberek: 

kőműves szakember  

villanyszerelő szakember  

víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő 
szakember 

 

 

*
A megfelelő rész aláhúzandó. 

 

Dátum: ................... 

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

 aláírás 



3. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 

 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 66. § (2) bekezdésének tekintetében 

 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eljárást 

megindító felhívásának, valamint ajánlatkérési dokumentációjának részletes áttanulmányozását 

követően alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2) bekezdése 

tekintetében nyilatkozom, hogy Ajánlattevő ajánlatát az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott 

követelményeknek megfelelően készítette el és nyújtotta be, az előírt feltételeket fenntartások vagy 

korlátozások nélkül elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, a felolvasó lapon megadott 

összegű ellenszolgáltatásért kész- és képes a szerződés megkötésére és a szerződés határidőre 

történő teljesítésére.  

 

 

Dátum: ................... 

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

 aláírás 

 

 

 



4. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 

 

NYILATKOZAT 

 

a vállalkozás KKVtv. szerinti besorolásáról 

( Kbt. 66. § (4) bekezdés) 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt vállalkozás 

 „a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.) 

szerint  

 mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak*  minősül, 

 

nem tartozik a KKVtv hatálya alá* 

 

* megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

Dátum: ................... 

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

 aláírás 

 



5. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 67. § (4) bekezdésének tekintetében 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésének 

tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általam képviselt vállalkozás alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Dátum: ................... 

 

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

         aláírás 

 

 

 

 

 



6. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 

 

NYILATKOZAT 

 

a cégbíróságon folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem vonatkozásában 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt vállalkozásnak  

 

-  a cégbíróságon változásbejegyzési kérelme van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

csatolom.  

 

- a cégbíróságon változásbejegyzési kérelme nincs folyamatban.  

 

 megfelelő rész aláhúzandó 

 

Dátum: ................... 

 

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

 aláírás 

 



7. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 66. § (6) bekezdésének tekintetében 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) 

pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás: 

a) 66. § (6) bekezdés a) pont: 
a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni: 

Rész megnevezése: 

- 

- 

 

 

b) 66. § (6) bekezdés b) pont: 
az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók neve, székhelye: 

 -  

 -  

 

Dátum: ................... 

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

 aláírás 

  



8. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 

szakemberek tekintetében 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során az alábbi 

szakembereket kívánom bevonni: 

Rész megnevezése:  

kőműves szakember  

villanyszerelő szakember  

víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtésszerelő 
szakember 

 

 

 

 

Dátum: ................... 

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

 aláírás 

  

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 



9. számú melléklet 

Tárgy: „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

ajánlattétele. 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul Ajánlatkérő részére megküldendő) 

 

„Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(egy példányban elegendő benyújtani!) 

 

A közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő adatai: 

Gazdasági szereplő neve:  

Gazdasági szereplő székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Telefax szám:  

E-mail cím:  

 

Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a +36 66622041 telefax számra vagy a 

kozbeszerzes@bekes.gov.hu e-mail címre, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig! 

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára 

és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum kizárólag legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt 

formában nyújtható be. 

 

Kelt:…………………………, 2018…………………. hó…………napján 

 

 

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

 cégszerű aláírás 

  

mailto:kozbeszerzes@bekes.gov.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADAT MEGHATÁROZÁS 
 

 

 

 „Békés Megyei Kormányhivatal épületeinek javítási, felújítási, karbantartási és hibaelhárítási 

munkálataira vonatkozó építési keretmegállapodás” tárgyban indított közbeszerzési eljáráshoz 

  



Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi tevékenység ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal által 

üzemeltetett ingatlanokban: 

- építési feladatok ellátása, 

- megelőző állagmegóvási feladatok ellátása,  

- építési törmelék és esetlegesen keletkező veszélyes hulladék elszállítása, 

- építési, bontási munkát követő takarítás, tereprendezés,  

- építés, bontás közbeni baleset és munkavédelem, 

- hibaelhárító szolgálat biztosítása, 

- ütemezett hibaelhárítási feladatok ellátása, 

- közreműködés Megrendelő karbantartási tervének elkészítésében, 

 

Vállalkozó által ellátandó, a Megrendelő által kezdeményezett, ingatlan építési, állagmegóvási és 

hibaelhárítási feladatok különösen az alábbiak: 

1.Építőmesteri munka (bontás, építés, csere, javítás, felújítás), ide értendő különösen: 

- épületek és építmények kényszerbontása,  

- beton- és vasbeton szerkezetek (zsaluzás, dúcolás, víztelenítés, földmunkák, betonozás, 

betonacél szerelés, előregyártott szerkezetek), 

- falazás és kőműves munka, 

- ácsmunka és tetőfedés,  

- vakolás, állványozás, épületdíszítések,  

- szárazépítési munka,  

- hideg és meleg burkolás,  

- műköves és gipsz épületdíszítés munka,  

- bádogos munka, csatornák tisztítása, 

- épületasztalos munka, ajtók-ablakok szigetelése, pászítása, 

- épületlakatos munka, kilincs, zár, nyílászáró és bútor vasalat, kerítés és kapu,   

- épületszerkezetek üvegezése, fóliázása,  

- festés, mázolás, tapétázás,  

- hő-, hang-, és vízszigetelés, 

- reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása, 

- bútorok (beépített bútor, szekrény, polc, szék és görgősszék), beltéri kiállító pavilonok össze- 

és szétszerelése, javítása, 

- fák gallyazása, kivágása, 

- beton, aszfalt, elemes térburkolat, tereprendezés, 

- felszíni csapadékvíz-elvezetés.  

 

2.Épületvillamossági munka (bontás, építés, csere, javítás, felújítás), ide értendő különösen: 

- erősáramú rendszer (vezeték, csatorna, védőcső, szerelvény, biztosító, megszakító, 

fényforrás, lámpa, rögzítő és tartószerkezetek, vezérlés és irányítástechnikai berendezés, 

fényforrások szükség szerinti cseréje hosszú élettartamú fényforrásokra) 

- mérőhely, főelosztók, szinti elosztók, kapcsolószekrények (félévente karbantartás, kötések, 

csatlakozók ellenőrzése, utánhúzása, takarítás, tűzvédelmi főkapcsolók 

működőképességének ellenőrzése, dokumentálása),  



- elektromos üzemű melegvíz termelő, fűtő berendezési tárgy javítása, 

- berendezések elektromos bekötése,  

- villám- és érintésvédelmi hálózat,  

- telken belüli köz- és térvilágítás. 

 

3. Épületgépészeti munka (bontás, építés, csere, javítás, felújítás), ide értendő különösen: 

- víz-és szennyvízrendszer (duguláselhárítás, csatornatisztítás, vezeték, szerelvény, berendezési 

tárgy, pipere, mérőhely),  

- csapadékvíz elvezetés (vezeték, szerelvény, berendezés, akna, évente 1 alkalommal tisztítás 

és karbantartás), 

- központi fűtés és melegvíz ellátás (vezeték, szerelvény, szelep, berendezés, fűtőtest, osztó-

gyűjtő, szivattyú, iszapleválasztó, vízlágyító), 

- gázszerelés (vezeték, szerelvény, mérőhely),  

- szellőzés (vezeték, ventilátor, berendezés,),  

- gépészeti tartószerkezet, védőburkolat, szigetelés,  

- telken belüli közműépítés (földmunka, vezeték, akna, szerelvények) 

 

Ajánlatkérő tájékoztatásul nyilatkozik arról, hogy nem tekinti jelen közbeszerzés tárgya alá 

tartozónak az alábbi munkákat: 

- külső burkolatok hó- és jégmentesítése, hóeltakarítás 

- zöldfelületek karbantartása, szemétgyűjtés, öntözés 

- létesítmények takarítása 

- gázüzemű fűtő és melegvíz termelő berendezések javítása, karbantartása 

- vagyonvédelmi, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszerek javítása, karbantartása 

- sorompó és szekcionált kapuk karbantartása, javítása 

- tűzoltó készülékek karbantartása 

- felvonók és lépcsőnjáró szerkezetek karbantartása 

- klíma és légtechnikai berendezések karbantartása 

 

 

 

 


