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II.
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK

1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELİFORDULÓ KIFEJEZÉSEK

Ajánlatkérı:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Ajánlattevı:

A közbeszerzésekrıl szóló 2003.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 4.§ 1.
pontja szerint az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetıleg
amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz.

Ajánlattételi felhívás: Az ajánlatkérı által általános egyszerő közbeszerzési eljárásban KÉ-15973/2010
számon közzétett ajánlattételi felhívás.
Dokumentáció:

Az ajánlattételi felhívást magában foglaló és az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és
a megfelelı ajánlattétel elısegítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi
dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt.

Ajánlat:

Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra az ajánlattevı
által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.

Alvállalkozó:

A Kbt. 4. § 2. pontja szerint az a szervezet (személy), amely a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által közvetlenül
bevontan vesz részt.

Erıforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minısül alvállalkozónak, és az
ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mértékben erıforrást biztosít.
Nem minısülhet erıforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f)
pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevı (részvételre jelentkezı) és az
erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn.
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2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDİPONTJAI

Esemény megnevezése
Ajánlattételi határidı
Ajánlatok felbontásának idıpontja
Eredményhirdetés idıpontja
Szerzıdéskötés idıpontja

Dátum
2010.07.23.
2010.07.23.
2010.08.10.
Az összegezés megküldését
követı 20. napon

Idıpont
09.00 óra
09.00 óra
15.00 óra

3. KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE
Az ajánlattevı – a megfelelı ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban, illetıleg a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást kérhet az
ajánlatkérıtıl az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában megjelölt címen. Az ilyen kérelmeket az
ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal kell eljuttatni az ajánlatkérıhöz írásban (levélben,
telefaxon). Szóban kiegészítı tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevı a kérelmén tüntesse fel azon
pontos címet (faxszámot), amelyre a kiegészítı tájékoztatás megküldését kéri.
A kiegészítı tájékoztatást az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal írásban, egyidejőleg
kapják meg az ajánlattevık a kérdések szövegével, de a kérdést feltevı megnevezése nélkül.
Ajánlattevıknek levélben vagy telefaxon vissza kell az ajánlatkérı képviselıje részére igazolniuk, hogy
a kiegészítı tájékoztatást megkapták. Ugyanezen elıírás vonatkozik az ajánlatkérı vagy képviselıje
által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevık részére küldött valamennyi dokumentum esetére is.
A Kbt. 56. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérı az ajánlattételi határidıt meghosszabbíthatja, ha a
kiegészítı tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal megadni.
Ebben az esetben az ajánlattételi határidı meghosszabbításáról ajánlatkérı valamennyi ajánlattevıt
haladéktalanul, írásban és egyidejőleg értesíti.

4. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE
A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban
semmiféle adat vagy információ nem közölhetı olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással
nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet
más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem ruházható és
nem tehetı közzé.

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevıket terhelik. Az
ajánlatkérı nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetıleg veszteségekért, amelyek a helyszín
megtekintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevınél merültek fel.
Az ajánlatkérı semmilyen módon nem kötelezhetı az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos
költségek részben vagy egészben történı megtérítésére.
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6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK
Az ajánlattevıknek az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelıen kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.
Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti bármiféle ellentmondás esetén az
ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattevı felelıs azért, hogy ellenırizze és azonosítsa a teljes dokumentáció átvételét a
tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az
ajánlattevı elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.
Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerő másolatot említ, azon fénymásolatot
kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell.
7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZİ TARTALMI ELEMEI
Az ajánlatnak a következı okiratokat kell tartalmaznia az alábbi sorrendben:
1. Fedlap (ajánlattevı neve, székhelye, az eljárás tárgya)
2. Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (Minták)
(az oldalszámozást innen kell kezdeni)
3. Tartalomjegyzék
4. Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján (Minták)
5. a) Ajánlattevı és a Kbt. 71.§ (1) b) szerinti alvállalkozójának egyszerő nyilatkozata arról, hogy
nem tartozik a (Kbt.) 60. § (1), a 61.§ (1) a)-d) pontjaiban, továbbá a 61.§ (2) bekezdésében
felsorolt kizáró okok hatálya alá (Minták)
(Adott esetben: erıforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén csatolandó dokumentumok:
kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat, továbbá a Kbt. 65. § (4) pontja szerinti dokumentum)
b) Ajánlattevı nyilatkozata a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolások benyújtásáról (Minták).

6. Közös ajánlattétel esetén együttmőködésrıl szóló megállapodás a dokumentáció 8. pontjában foglaltak f
vétele mellett (adott esetben)
7. Az ajánlattevı Kbt. 71. § (1) bekezdése valamint a (3) bekezdése szerinti
nyilatkozata (Minták)
8. Nyilatkozat a bankszámlákról (Minták)
9. Ajánlattevı és a Kbt. 71.§ (1) b) szerinti alvállalkozójának pénzügyi intézménytıl származó,
az ajánlattételi határidıt megelızı 30 napnál nem régebbi – igazolás, melynek
tartalmaznia azt, hogy számláján az igazolás kiállítását megelızız 12 hónapban volt-e sorbanállás
és ha igen, mennyi ideig. (ajánlattételi felhívás III.2.2. P1 pontja)
10. Ajánlattevı és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának az utolsó három lezárt üzleti
év – mőködési formának megfelelı - számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
(ajánlattételi felhívás III.2.2. P2 pontja)
11. Referenciák bemutatása ajánlattevıi nyilatkozat formájában (2007, 2008, 2009. évekre)
(ajánlattételi felhívás III.2.3. M1 pontja szerint)
12. Referenciaigazolások (a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti módon) (ajánlattételi felhívás III.2.3. M.1
pontja)
13. Nyilatkozat a Kbt. 303. § vonatkozásában (Minták)
14. Nyilatkozat a Kbt. 72.§ alapján
15. Az ajánlattételi határidıt megelızız 30 napnál nem régebbi cégkivonat (ajánlattételi felhívás V.7.4 pontj
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16. Az eljárásban az ajánlattevı képviseletre jogosult aláírási címpéldánya/aláírási mintája (adott esetben:
Meghatalmazást és a meghatalmazott aláírási címpéldányát /aláírási mintáját is csatolni kell)
17. Vállalkozási szerzıdéstervezet, kitöltve, minden oldala szignálva
A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerő aláírással kell ellátni, eredetiben kell
benyújtani.
Az igazolások egyszerő másolatban is benyújthatók.
Az ajánlattevı a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy
benyújtsa az ajánlatát.
Ajánlatkérı a Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tájékoztatja az Ajánlattevıt, hogy a
fenti listában foglalt valamennyi dokumentum – a 3. pontban meghatározott dokumentum kivételével – a
Kbt. 4.§ 9/A pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısül.

8. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
A közös ajánlattevıktıl ajánlatkérı gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg.
A közös ajánlatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
A közös ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az a közös ajánlattevıket jogilag együttesen és
egyetemlegesen is kösse. A közös ajánlattevıi nyilatkozatot mindegyik ajánlattevınek cégszerően alá
kell írnia.
Amennyiben az ajánlatban az egyik ajánlattevıt megnevezik, mint a közös ajánlattevık vezetıjét
(gesztorát) és képviselıjét, úgy ezen ajánlattevı meghatalmazását a közös ajánlatot tevı minden
ajánlattevınek cégszerően alá kell írnia. Ezen meghatalmazást eredetiben mellékelni kell. A vezetınek
(gesztornak) teljes felhatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy a közös ajánlatot tevı valamennyi
ajánlattevıt teljes jogkörrel képviselje, így különösen a közös ajánlattevık nevében a szerzıdés
teljesítése érdekében eljárjon, az ajánlatkérıtıl utasításokat vehessen át, a szerzıdés teljes végrehajtását,
beleértve a számlák kiállítását is, kizárólag a vezetı intézze.
A közös ajánlatot adó ajánlattevık mindegyikének együttes és egyetemleges felelısséget kell vállalnia a
szerzıdés teljesítésért. A közös ajánlatot tevık közötti együttmőködési megállapodást eredeti vagy
hiteles másolatban az ajánlathoz csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a közös ajánlattevık
hatásköreinek bemutatását, illetıleg a felelısségvállalásra vonatkozó egyértelmő nyilatkozatot.
A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevıknek – az ajánlattételi felhívás III.2.2. pontjában jelölt pénzügyigazdasági követelmények kivételével – együttesen kell megfelelniük az alkalmassági követelményeknek.

9. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELİÍRÁSOK
Az ajánlat minden példányát gépelve vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell elkészíteni és minden
oldalát oldalszámozással és a képviseletre jogosult szignójával kell ellátni.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az ajánlattevı által tett
hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott
személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlatokhoz tartalomjegyzéket kell készíteni.
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Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén ajánlatkérı az „eredeti” megjelöléső példányt
tekinti hitelesnek.
Az ajánlattevınek minden idegen nyelvő nyilatkozatot, igazolást, okiratot hitelesített magyar fordításban
kell az ajánlatához csatolnia.
Az ajánlat fedlapot követı elsı oldalaként felolvasólap szerepeljen, a következı adatokkal: az
ajánlattevı neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint a bírálati szempont szerinti tartalmi elemek.
Amennyiben a felolvasólap és az ajánlat más részei között eltérés van, a felolvasólap az irányadó.

10. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlatot összefőzve vagy nyomdai úton kötve, minden oldal folyamatos oldalszámozásával,
szignálásával és tartalomjegyzékkel ellátva, 5 példányban – 1 eredeti és 4 másolati példányban – kell
benyújtani, feltüntetve rajtuk az „EREDETI” és a „MÁSOLAT” jelzést.
Az ajánlattevınek az ajánlata eredeti és másolati példányait egy közös borítékban/csomagban kell
elhelyeznie, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre (I.1.pont) eljuttatni. Az ajánlat lezárt
csomagolását a következı felirattal kell ellátni:
„Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása ”

Az ajánlatok személyes benyújtásának helye:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Közbeszerzési Csoport
1033 Budapest, Fı tér 3. I. 27.

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidı
lejártát követıen érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. Ajánlatkérı az
elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. elıírásai szerinti határidıig felbontatlanul megırzi.
Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetıleg a jelen közbeszerzési eljárással
kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes
kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevı viseli.

11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
Az ajánlatok felbontásának idıpontjáról az Ajánlattevık külön értesítést nem kapnak.
Az ajánlatok felbontásának idıpontja:
2010.07.23. 09.00 óra.
Az ajánlatok felbontásának helye:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1033 Budapest, Fı tér 3. I.21. (Tanácsterem)
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Az ajánlatok érkezési sorrendben kerülnek felbontásra. A felbontáskor ismertetésre kerül az ajánlattevık
neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a fıbb számszerősíthetı adatok, amelyek a bírálati
szempont alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatok felbontásáról az ajánlatkérı jegyzıkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon
belül megküld az összes ajánlattevınek.

12. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Az ajánlatokat az ajánlatkérı Közbeszerzési Bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) értékeli
az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján.
A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az érvénytelen és
érvényes ajánlatokra, valamint a nyertes ajánlattevıre.
Ajánlatkérı a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetıségét.

Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérı az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelıen az
összességében legkedvezıbb ajánlat bírálati szempont szerint értékeli.
A bírálati szempontokra az alábbiakra figyelemmel kell az ajánlatot megtenni:
Bírálati szempontok:
1. Ajánlati ár bruttó Ft-ban kifejezve
Az árajánlatot a keretösszegre tekintettel úgy kell megtenni, hogy a felolvasólapon 1 m3 hulladék
elszállításának és az arra hivatalosan kijelölt lerakóhelyeken történı elhelyezésének a bruttó, forintban
kifejezett egységárát kell szerepeltetni, a szerzıdés-tervezet pedig részletesen kitöltve, az egységárat a
felolvasólappal azonosan megadva kell benyújtani.
2. Teljesítési idı (a munka megkezdésének ideje az érintett helyszínen) (perc)
A szerzıdés 3. pontjában foglaltaknak megfelelıen a megrendelés igazolható idıpontjától számítva a
munka tényleges megkezdésének idıpontjáig kell ezen részszempont vonatkozásában az ajánlatot
megtenni, egész percekben kifejezve.
3. A késedelmi kötbér mértéke (minimum 50.000 Ft/nap)
Ajánlatkérı ezen részszempontnál a vállalt, egy naptári napra esı kötbér mértékét értékeli, amely nem
lehet kevesebb 50.000,- Ft/nap összegnél. Amennyiben Ajánlattevı a minimum kötbér mértékét vállalja,
úgy ajánlatában 50.000,- Ft/nap összeget kell feltüntetnie.
4. Fizetési határidı (naptári nap)
A fizetési határidı tekintetében naptári napokban kell az ajánlatot megtenni, figyelembe véve azt, hogy a
Kbt. 305.§ (3) bekezdésére figyelemmel legfeljebb 30 nap a fizetési határidı, - kivéve, ha a Felek
halasztott fizetésben állapodnak meg - és az ezen felüli vállalást értékeli ajánlatkérı.
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Az ajánlatot úgy kell megadni, hogy pl. amennyiben +2 napot vállal ajánlattevı, úgy az ajánlatban 32
napot kell szerepeltetni ezen részszempont esetében. Amennyiben ajánlattevı nem vállal plusz napot,
úgy az ajánlatban a 30 napot kell megjelölni.
Az értékelés során minden egyes részszempont esetén a legkedvezıbb érték kapja a maximális
pontszámot, a többi megajánlott érték a legkedvezıbbhöz képest arányosítva kerül kiszámításra (1., 2
részszempontok: fordított arányosság, 3., 4. részszempontok: egyenes arányosság). A pontszámok
kéttizedes pontossággal kerülnek meghatározásra, és a matematika szabályai szerint kerülnek
kerekítésre.
Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacsony
ellenszolgáltatást tartalmaz vagy lehetetlen vagy túlzottan alacsony mértékő, illetıleg kirívóan
aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz.
Az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, a javaslatokkal és a döntésekkel kapcsolatban az
ajánlatok felbontását követıen ajánlatkérı semmilyen információt nem közöl olyan személyekkel, akik
az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban.

13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Ajánlatkérı az eredményt 2010.08.10. napján 15.00 órakor hirdeti ki, külön értesítést nem küld. Az
eredményhirdetés helyszíne azonos az ajánlatok felbontásának helyszínével. Ajánlatkérı az ajánlatok
elbírálásáról készített írásbeli összegezést a jelenlévı ajánlattevıknek átadja, a távollevı ajánlattevık
részére az eredményhirdetés napján megküldi.

14. A SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE
Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıvel a szerzıdést az ajánlattételi felhívásban meghatározott idıpontban,
az összegezés átadását, ill. megküldését követı 20. napon köti meg, a Kbt. 91. § (1) és (2) bekezdése
szerint, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerint.

15. A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA
A Kbt. 63.§ (1) bek. b) pontja értelmében a nyertes ajánlattevınek a kizáró okokra vonatkozó
igazolásokat – ha az ajánlatában nem adta be - a szerzıdéskötés idıpontjáig a Kbt 63. § (1) bekezdés b)
pontja, valamint a 63. § (3) bekezdésében foglaltak szerint be kell nyújtania.
Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó
szervezet az eredményhirdetést követı nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60 § (1)
bekezdése, illetıleg a 61. § (1) bek. a)-d) pontjai és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.
Ajánlattevı a Kbt.63.§ (1) bek.a) pontja alapján jogosult a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat
(részben vagy egészében) már az ajánlatában becsatolni.
Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy az eredményhirdetést követı idıszakban a Kbt.
63 § /4/ bekezdése alapján már nincs hiánypótlási lehetıség, azonban amennyiben a nyertes ajánlattevı
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már az ajánlatában benyújtja a kizáró okok hiányát tanúsító igazolásokat, úgy a teljeskörő hiánypótlás
keretében lehetısége van az esetleges hiányokat pótolni.
Ajánlatkérı felhívja továbbá a külföldi letelepedéső szervezetek figyelmét, hogy nyertességük esetén az
eredményhirdetést követı nyolc napon belül valamennyi, a saját joguk szerint szükséges igazolást be
kell nyújtaniuk, ha a kizáró okok hiányát ajánlatukban nem igazolták. Tekintettel arra, hogy a felhívás
szerint az ajánlattétel nyelve magyar, az igazolásokat is magyar nyelven kell benyújtani.
Amennyiben a nyertes ajánlattevı visszalép, illetıleg ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bek. i) pontja alapján
érvénytelen, az ajánlatkérı az eredményhirdetést követı kilencedik napon elektronikus úton felhívja a
következı legkedvezıbb ajánlatot tevıt az igazolásoknak a kilencedik naptól számított nyolc napon
belül történı benyújtására (ha az ajánlatában nem adta be).
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III.
VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
(tervezet)
Megrendelı:
székhely:
adószám:
képviseli:

Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
1033 Budapest III. Fı tér 3.
15503004-2-41
Szepessy Tamás polgármester helyettes

mint megrendelı – a továbbiakban: Megrendelı
Vállalkozó:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviseli:
mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –
együttes említésük esetén: Szerzıdı Felek
között az alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint:
Preambulum:
A Szerzıdı Felek megállapítják, hogy a Megrendelı 15973/2010 KÉ számon közbeszerzési eljárást
indított a szerzıdés tárgyában megjelölt munkálatok kivitelezésére. Az eljárás nyertese a Vállalkozó,
mint ajánlattevı lett.
A vállalkozási szerzıdés alapját az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, továbbá a Vállalkozó által
benyújtott és Megrendelı által elfogadott ajánlat határozzák meg. Amennyiben a vállalkozási szerzıdés,
az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve az ajánlat között eltérés van, úgy a felsorolt
dokumentumokat ebben a sorrendben kell irányadónak tekinteni. Ezen alapdokumentumok a
vállalkozási szerzıdés szerves részét képezik.
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített
dokumentumok bármelyikével
1. Vállalkozó a Megrendelı megrendelése alapján elvállalja Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat közigazgatási határán belüli tulajdonában-, illetıleg kezelésében lévı közterületen
található illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását, az illegális hulladék elszállítását, az arra a
célra kijelölt, továbbá hatósági engedéllyel rendelkezı – a Vállalkozó által szabadon meghatározott lerakóhelyen történı elhelyezését.
2. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy szerzıdés határozott idıtartamra jön lére: 2010. december hó 31.
napjáig, de legfeljebb a 7. pontban meghatározott keretösszeg erejéig terjed.
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelı által telefonon vagy telefaxon, írásban
adott eseti megrendelés alapján közölt helyszínekrıl a Vállalkozó az eseti megrendelés
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tudomásulvételétıl számítva ……….percen belül (ajánlattevıi vállalás szerint) megkezdi az illegális
hulladék elszállítását és legkésıbb a megrendelésben közölt határidın belül teljesíti az illegális
hulladék elszállítására vonatkozó feladatot a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feltételek
szerint.
4. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelı 3. pontban foglalt bejelentését annak
kézhezvételét követıen haladéktalanul írásban visszaigazolni.

5. Vállalkozó a jelen megállapodás aláírásával egyidejőleg kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja az
eseti megrendelések alapján felmerülı-, az illegális hulladék-lerakat felszámolását követıen
szükségessé váló területrendezési és takarítás munkálatokat.
6. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles gondoskodni a tárgyi munkálatok elvégzéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításáról.
7. A munkák keretösszege bruttó 6.500.000,- Ft azaz bruttó Hatmillió-ötszázezer forint. 1 m3 hulladék
elszállításának és az arra hivatalosan kijelölt lerakóhelyeken történı elhelyezésének díja
bruttó……..Ft. Az eseti megrendelésekben a munkák teljesítésének Vállalkozó részérıl történı
igazolása az eseti megrendelı lapok, a fuvarokmányok, és a lerakójegyek eredeti-, vagy annak hiteles
másolatával történik. (Jelen bruttó összeg a szerzıdés aláírásának idıpontjában érvényes ÁFÁ-val
számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt az ÁFA-törvényben
változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a nettó ár változatlanul
hagyása mellett.)
8. A szerzıdés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §ának hatálya alá esik.
9. A Megrendelı a Vállalkozót megilletı díjat a teljesítés igazolását követıen-, a teljesítés
ellenértékérıl kiállított számla kézhezvételét követı ………..(ajánlattevıi vállalás szerint) napon
belül banki átutalással teljesíti a Vállalkozó által megadott bankszámlaszám javára. Késedelmes
fizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott
késedelmi kamat érvényesítésére.
Vállalkozó számlaszáma:
10. A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (4) bekezdése alapján Megrendelı felhatalmazza Vállalkozót, hogy
amennyiben Vállalkozó szerzıdésszerő teljesítése ellenére a Megrendelı a 7. szerint esedékes
ellenszolgáltatást 9. pont szerinti határidıben nem fizeti meg, azt Vállalkozó Megrendelı
költségvetési elszámolási számlája terhére beszedési megbízás benyújtásával érvényesítse.
11. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés teljesítéséhez szükséges együttmőködés során a
Megrendelı részérıl ……………. (cím: 1033 Budapest, Fı tér 3.; telefonszám: ………;
telefaxszám: …………), a Vállalkozó részérıl ……….. (cím: ……..; telefonszám: ……………..;
telefaxszám: ………………..) tehet kötelezı érvényő nyilatkozatot. Megrendelı részérıl szakmai és
pénzügyi teljesítés igazolásra Markóné Tutervai Éva osztályvezetı jogosult.
12. Szerzıdı Felek a jelen szerzıdés teljesítése során is kötelesek egymással mindenben együttmőködni,
a teljesítés minden tekintetben befolyásoló körülményekrıl haladéktalanul egymást írásban
tájékoztatni.
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13. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Megrendelı a szerzıdés hatálya alatt jogosult Vállalkozó munkájának
ellenırzésére.
14. Megrendelı köteles a Vállalkozó jelen szerzıdés szerint feladatainak ellátására vonatkozó
valamennyi szükséges információt és tájékoztatást Vállalkozó számára megadni, különösen az
elszállítással érintett illegális hulladék-lerakat földrajzi elhelyezkedésére figyelemmel.
15. A Vállalkozó által vállalandó kötbér fajták:
- Késedelmes teljesítés esetén fizetendı kötbér
- Meghiúsulás esetén fizetendı kötbér
16. A kötbér mértéke:
- Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke napi ……….. Ft (ajánlattevıi vállalás
szerint, de minimum 50.000,- Ft /nap)
- A teljesítés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
17. A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik:
- Késedelem esetén a késedelembeesés idıpontjában, amely a jelen szerzıdés 3. pontjában
meghatározott teljesítési idı (a megrendelés igazolható idıpontja és Ajánlattevıi vállalás szerint
a munka tényleges megkezdése közötti idı) lejárta.
- Megrendelı által az eseti megrendelésben elıírt rész- és végteljesítési határidı utolsó napját
követı 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelı egyoldalú nyilatkozattal megállapíthatja
a teljesítés meghiúsulását. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú
nyilatkozat közlésével válik esedékessé,
Az illegális hulladék elszállításának harmadik késedelmes megkezdése után Megrendelı a
szerzıdés felmondására válik jogosulttá, mely a szerzıdés megszüntetését eredményezi. Szerzıdı
felek a késedelem tényét írásban, jegyzıkönyv felvételével kötelesek rögzíteni. Megrendelı ebben
az esetben is jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítésére.
18. Abban az esetben, ha a szerzıdésben foglalt feladat végrehajtása Szerzıdı Felek hibáján kívül
meghiúsul, a már felmerült költségek elszámolásának módjában a Szerzıdı Felek közösen
megállapodnak.
19. Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél a másikhoz címzett egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával azonnali hatállyal megszüntetheti a szerzıdést a szerzıdı fél súlyos
szerzıdésszegése esetén.
20. A szerzıdésben és a mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.-, míg a jelen
szerzıdés módosításának kérdésben a Kbt. elıírásai az irányadóak.
21. E szerzıdés teljesítésével kapcsolatos vitákat Szerzıdı Felek 8 napon belül megkísérlik tárgyalás
útján rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, értékhatárra is figyelemmel kikötik a Budapesti II.
és III. Kerületi Bíróság, illetıleg a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a melléklet: a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,
dokumentációja és a benyújtott, nyertes ajánlat.
Szerzıdı Felek a jelen megállapodást annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt a kellı felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá.
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Budapest, 2010. …….………………. napján
………………………………………….
Megrendelı
Bús Balázs polgármester nevében
Szepessy Tamás alpolgármester
Ph.

…………………………………………
Vállalkozó

Ph.
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IV.
MINTÁK
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1. számú minta

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevı neve:

…………………………………………………………………………..

címe: …………………………………………………………………………..
telefonszáma: …………………………………………………………………………..
faxszáma: …………………………………………………………………………..

A Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı ajánlattételi
felhívására Ajánlattevı ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint:

1. Ajánlati ár bruttó Ft-ban kifejezve (1 m3 hulladék elszállításának és
az arra hivatalosan kijelölt lerakóhelyeken történı elhelyezésének díja)
2. Teljesítési idı (a munka megkezdésének ideje az érintett helyszínen) (perc)

……….…
………….

3. A késedelmi kötbér mértéke (minimum 50.000 Ft/nap)

………….

4. Fizetési határidı (naptári nap)

………….

Kelt: …………………………….., 2010………………………

……………………..
cégszerő aláírás
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2.sz. minta

Nyilatkozat
a kizáró okok tekintetében

Alulírott
……………………………..
(képviselı
neve),
mint
a
………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevı neve, címe) képviselıje
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális
hulladék-lerakóhelyek felszámolása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevı neve)
nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 61.§ (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás
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3. sz. minta

Nyilatkozat
a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott …………………………….. (képviselı neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevı neve, címe) képviselıje
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális
hulladék-lerakóhelyek felszámolása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy
az
általam
………………………………………………………………………………….
ajánlatot kíván benyújtani.

képviselt
(Ajánlattevı neve)

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy – nyertes ajánlattevıként történı kihirdetésünk esetén – a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésben foglaltakat maradéktalanul teljesítjük.
Továbbá kijelentem, hogy nyertességem esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés
teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseimben saját magamra kötelezettségként vállalom
a Kbt. 305. § (1)-(3) és a 306/A. § (1) –(5) bekezdése szerinti elıírások teljesítését.
Az általunk megajánlott ajánlati ár*:
bruttó.................................Ft/m3
Ajánlattevınek a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minısítése:.............................................................................................
Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás
*a felolvasólappal azonos értéket kell szerepeltetni
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4. sz. minta
Ajánlattevıi nyilatkozat
a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a) b) és c) pontjában foglaltakról, továbbá (3) bekezdésben
foglaltakról
Alulírott …………………………….. (képviselı neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevı neve, címe) képviselıje
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális
hulladék-lerakóhelyek felszámolása tárgyában indított indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ………………….…………….. (Ajánlattevı neve)
1/ a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz
igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g n e m h a l a d ó mértékben alvállalkozót:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2/ a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
tíz százalékát m e g h a l a d ó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, valamint a
közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek:
I.Alvállalkozó neve: ………………………………………………………………………...
Alvállalkozó címe: …………………………………………………………………………..
Közbeszerzés része(i):

II.Alvállalkozó neve: ………………………………………………………………………...
Alvállalkozó címe: …………………………………………………………………………..
Közbeszerzés része(i):
(stb.)
3./ Erıforrás szervezet megnevezése a 71. § (1) c) alapján:.................................................
4./ A Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem veszek
igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót.
Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás
(értelemszerően kitöltve, nemleges esetben kihúzva: -)
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5. sz. minta

Nyilatkozat arról, hogy
az ajánlattevı a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél
nem vezet számlát

Alulírott …………………………….. (képviselı neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevı neve, címe) képviselıje a
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevı
neve) az ajánlatához becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi
intézménynél nem vezet számlát.

Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás
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6. sz. minta
Nyilatkozat
a referenciákról

Alulírott …………………………….. (képviselı neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevı neve, címe) képviselıje
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális
hulladék-lerakóhelyek felszámolása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy
az
általam
képviselt
…………………………………………………………………………………. (Ajánlattevı neve) az
ajánlattételi felhívás III.2.3 M.1 pontjában elıírt alkalmassági feltételnek megfelelést az alábbi
referenciákkal kívánja igazolni:
A referencia tárgya (alapadatok ismertetése):
Szerzıdést kötı másik fél:
A munkavégzés jellege (fıvállalkozó,
generálkivitelezı, alvállalkozó stb.):
Részmunka esetén az elvégzett munkarész megjelölése, és abban való részvétel %-a:
A teljesítés ideje:
A teljesítés helye:
Az ellenszolgáltatás bruttó összege (Ft):
A referenciaadó személy neve, elérhetısége (telefon):

Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás

(A Kbt. 68.§ (2) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatban megjelölt referenciákhoz kapcsolódó,
szerzıdést kötı másik fél által kiállított igazolást is csatolni kell az ajánlatban)
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7.sz. minta

Nyilatkozat
A Kbt. 303. §-ában foglaltakra vonatkozóan

Alulírott ………………………………, mint a(z)………………………………….(cégnév),
……………………………………………. (székhely) képviselıje a Budapest III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a
Kbt. 303. § alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen - a
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerzıdés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás
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8.sz. minta

Nyilatkozat
a kizáró okok tekintetében

Alulírott …………………………….. (képviselı neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevı neve, címe) képviselıje
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az illegális
hulladék-lerakóhelyek felszámolása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevı
neve)
a saját, valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója és a számára erıforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 63.§ (1) bekezdésének
a) és b) pontjaiban foglalt két lehetıséggel az egyes kizáró okok tekintetében az alábbiak szerint
kíván élni:
a) a következı igazolásokat ajánlatunkban csatoljuk:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
b) a következı igazolásokat nyertességünk esetén az eredményhirdetést követıen nyújtjuk be:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás
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9. sz. minta

Nyilatkozat
a Kbt. 55.§ (3) bekezdése és 72.§-a tekintetében

Alulírott ………………………………, mint a(z)………………………………….(cégnév),
……………………………………………. (székhely) képviselıje
a Óbuda- Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint ajánlatkérı által az
illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,

hogy a .......................................Ajánlattevı. az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Kelt, …………………… 2010. …………………..

…………………………………………
cégszerő aláírás
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V.
A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE
VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK
Ajánlatkérı a Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján elıírja, hogy az ajánlattevı tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni:

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (OMMF)
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Postacím:1399 Budapest 62. Pf. 639.
Telefon: 06-1-346-9400
Fax: 06-1-346-9415
e-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelısége
illetékességi területe Budapest, Pest megye
Székhely: 1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1450 Budapest Pf. 153.
tel.: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu kmmb-ig@ommf.gov.hu
OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelısége
illetékességi területe Budapest, Pest megye.
Székhely:1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. III.em.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel.: 06-1-429-8010
fax: 06-1-429-8013
E-mail: kmmu@ommf.gov.hu kmmu-ig@ommf.gov.hu
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VI.
MŐSZAKI LEÍRÁS

„A hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. törvény IV. fejezetének 30. § (2) alapján a települési
önkormányzat,

közigazgatási

területén

a

közterületen

elhagyott

hulladék

elszállításáról

és

hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül - a 31. §-nak megfelelıen gondoskodik. A (3) bekezdés értelmében, ha a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosának személye
nem állapítható meg a szállítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli.
31. § (1) alapján a közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása a települési önkormányzat
közszolgáltatási feladata.
A kerületben sajnos jelentıs mértékben elszaporodtak az új illegális hulladék lerakóhelyek. Ezek
megszüntetése, felszámolása kötelezıen elıírt önkormányzati környezetvédelmi feladat.

A feladat Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Közigazgatási határán belüli tulajdonában,
illetıleg kezelésében lévı közterületen található illegális

hulladék lerakóhelyek felszámolása, az

illegális hulladék elszállítása, a hivatalosan kijelölt lerakóhelyen történı elhelyezése.

Ezen feladat teljesítésének érdekében ír ki közbeszerzési eljárást az önkormányzat az illegális hulladék
lerakóhelyek felszámolása tárgyában.

Az ajánlat összeállítása során az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
elıírtakon kívül figyelembe kell vennie az 1995. évi LIII. törvény és a 2000. évi XLIII. törvény-,
továbbá a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elıírásait.
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