
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence V á ros Polgármesterének 

246/2020. (XII.28.) határozata 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a "Pályázati felhívás 
a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 
intézményvezetői munkakörének betöltésére" tárgyú előterjesztés megküldésre került, a 
kialakult álláspontok alapján az alábbi polgármesteri döntéssel egyetértenek: 

l) Gerhard Ákos polgármester a kolturális intézményben foglalkoztatottak 
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 5. §-a értelmében pályázati 
felhívást tesz közzé a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési 

Intézményközpont és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére, a 
határozat elválaszthatatlan részét képező pályázati felhívás szerint. 

2) Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a pályázati kiírás közzétételéről Velence Város Önkormányzatának 
és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 
honlapján. 

3) Gerhard Ákos polgármester a beérkező pályázatok véleményezésére, a kolturális 
intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló 
bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetétellel: 

a) Sarf György önkormányzati képviselő, 
b) Dr. Mészáros Csaba István, továbbá 
c) a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (l) bekezdés ca), vagy cb) pontjában 

szereplő kolturális szakértő. 

4) A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: 

Határidő: 

Gerhard Ákos polgármester 
2020. december 31. 

Gerhard Ákos 
polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Velence 
Város Polgármestere pályázatot hirdet a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési 

Intézményközpont és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére 

A munkakör megnevezése: 

Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) - 5 év határozott időtartamú munkakör 
(2021. április l. napjától2026. március 31. napjáig) 3 hónap próbaidővel 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő (heti 40 óra) 

A munkahely megjelölése: 

Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár 
2481 Velence, Tópart utca 52. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár elnevezésű 
intézmény (a továbbiakban: Intézmény) magában foglalja a Városi Könyvtár (2481 Velence, 
Tópart utca 52.), a Közösségi Ház (2481 Velence, Iskola utca 4.) és a Civilház (2481 Velence, 
Iskola utca 4.) tevékenységének irányítását. 

Az Intézményre vonatkozó intézményvezetői munkakörbe az alábbi feladatok tartoznak: 

A képviselő-testület és a jogszabályban meghatározott közművelődési célok és programok 
megvalósítása. 
Az Intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. 
A V áro si Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, annak koordinálása. 
A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi 
klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. 
A helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. 
Rendezvények, térségi kiállítások, könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatok 
elkészítése. 
Az intézményvezető feladata és felelőssége az Intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony 
működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. 
Közreműködés a település kulturális kommunikációjának irányításában. 
Az Intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 
Az intézményvezető felelős az Intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó önkormányzat által 
hozott, az Intézményt érintő döntések végrehajtásáért. 
Irányítja és vezeti az Intézményt, koordinálja az Intézményben folyó szakmai tevékenységet, 
gondoskodik a könyvtári szolgáltatások, a helyi közművelődési feladatok jogszabályban, az 
alapító okiratban, az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti ellátásáról, biztosítja a fenntmió 
döntésében meghatározottak végrehajtását, az Intézmény zavartalan működését, ellátja a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat. 



Pályázati feltételek, a munkakör betöltésének feltételei 

l. magyar állampolgárság, 
2. büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya 

alatt, 
3. cselekvőképesség, 

4. megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (l) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek, 

5. A kultmális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási 
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint 
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 
3. § (l) bekezdés szerint megfelel a rendelet l. mellékletében meghatározott 
követelményeknek: 

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, illetve nem szakirányú felsőfokú 
végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés, 

b) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, 

VAGY 

a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú 
felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

b) KER szerinti B 2 szintet elérő idegennyelv ismeret, 

c) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

ÉS 

6. egészségügyi alkalmasság, 

7. B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű. 

A javadalmazásra vonatkozó információk: 

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény rendelkezései az irányadók 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, nyilatkozatok 

• A pályázó szakmai önéletrajza, 
• A pályázó motivációs levele, 
• A pályázó Intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési programja, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program), 

.... , 



• Az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok 
másolata, 

• A Pályázó 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, a foglalkozástól eltiltás 
hiányára is kiterjedően. 

• A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy 

);> a pályázati anyagat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a 
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

);> megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 
);> pályázata elbírálására vonatkozó szakbizottsági, valamint a képviselő-testületi 

zárt vagy nyilvános ülés tárgyalásáhozjárul-e hozzá, 
);> megbízása esetén vállalja az előírt államháztartási és vezetési ismereteket 

nyújtó,120 órás képzés elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint. 

A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje: 

• Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő hanninc 
napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény 
alapfeladatait érintőerr szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja 
meg és a pályázati határidő lejáttát követő hatvan napon belül dönt. 

• Az intézményvezetői munkaszerződés megkötésekor három hónap próbaidő kerül 
kikötésre. 

• A pályázat kiírója fenntattja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. 

A pályázat benyújtási határidő: 2021. február 5. napja. 

A pályázati felhívás közzétételre kerül a fenntartó (www.velence.hu), valamint a kulturális 
intézmény (www.velenceikonyvtar.hu) honlapján. 

A pályázatokat a fenntartó honlapján (www.velence.hu) való megjelenést követően2021. 
február 5. napjáig Velence Város Polgármesterének címezve, (2481 Velence, Tópart utca 26.) 
l példányban kell benyújtani vagy a hivatal@velence.hu e-mail címre megküldeni pdf. 
fmmátumban. 
A pályázó a munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.velence.hu honlapon 
szerezhet. 

Pályázat elbírálási határideje: 2021. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 06-22-
589-418-as telefonszámon. 

Velence, 2020. december 30. 

Gerhard Ákos s.k. 
polgármester 

-~--

1 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence V á ros Polgármesterének 

247/2020. (XII.28.) határozata 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a "Közbeszerzési 
eljárás megindítása a TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 azonosítószámú "Velence 
parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése" című projekt keretében a "Velence város 
területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése 
vállalkozási szerződés keretében" tárgyban" című tájékoztató megküldésre került, a 
kialakult álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 115. § (l) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárást indít a" Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök 
Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében" tárgyban, a 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2018. (lli.29.) 
határozatával elfogadott V elen ce Város Önkormányzata Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatának megfelelően. 

2. Gerhard Ákos polgármester a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 
melléklet szerinti ajánlattételi felhívást, valamint az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokat jóváhagyja. 

3. G erhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárásban a következő 
gazdasági szerepiőket kéri fel ajánlattételre: 

l. Pyrus Magna Zrt. (1113 Budapest Karolina út 34/A.) 
Adószám: 25815959-2-43 

2. ORISEK 2009 Kft. (2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. utca 23.) 
Adószám: 14688885-2-07 

3. ORiNOCO 2002 Kft. (8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9.) 
Adószám: 12813696-2-07 

4. EUROMAX 2005 Kft. (8095 Lovasberény, József Attila u. 7.) 
Adószám: 13420642-2-07 

5. SZEMPER PLUSZ Kft. (1152 Budapest,Ap01·háza utca 13.) 
Adószám: 10989373-2-42 

6. IMZS Hungária Kft. (8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 90.) 
Adószám: 11682024-2-07 

7. S-Tér Kft. (1091 Budapest, Üllői út. 5. III. em. 23.,) 
Adószám: 12484836-2-43 

8. ZÖLDZÓNA PLUSZ Kft. (2481 Velence, Csemete utca 35.) 
Adószám: 23345058-2-07 

r 
t 



9. BROADINVEST Kft. (2457 Adony, Vörösmarty utca 13.) 
Adószám: 23695827-2-07 

4. Gerhard Ákos polgármester a Bírálóbizottság elnökének és egyben szakmai 
tagjának Mihály Zsolt műszaki ellenőrt, pénzügyi szakértelemmel rendelkező 
tagjának Molnár Krisztina pénzügyi és gazdasági osztályvezetőt, a jogi és 
közbeszerzési részről tagként dr. Balogh László Csaba ügyvédet, a bírálóbizottság 
tagjának Kernya Gábor képviselőt és Kreiszl Norbert Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság nem képviselő tagját választja meg. 

5. Az infrastrukturális fejlesztés forrása a TOP-2.1.2-16-FEl-2017-00001 számú 
"Velence parkjainak zöld-infrastruktúra" projekt keretében elnyert támogatás. 

6. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: 

Határidő: 

Gerhard Ákos polgármester 
azonnal 



Velence Város Önkormányzata 

A Velence város területén elbelyezl...-edő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében 
Velence parkjainak ZOld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

A Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja 
infrastruktm·ális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében 

Velence parkjairtak zöld-infrastruktúrafejlesztése 

tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános, 
a Kbt. 115. §(l) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz 

EKR000 .......... 2020 

SZÉCHENYI' l 
Európai Uní6 
Európai Strukturalis 
és B~Nházflsl Alapok 



Velence Város Önkormányzata 

A Velence város tertiletén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Fontos figyelmeztetés! 

Az Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célj~ hogy az ajánlattevők előtt 
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. A közbeszerzési dokumentumok nem 
tru.talmazzák az ajánlattételi felhívás elöírásait, azonban, ha a közbeszerzési dokumentumok bármely 
előírása eltér az ajánlattételi felhívástól, akkor az utóbbi az irányadó. Az Ajánlatkérőnek az a kérése, 
hogy az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat figyelmesen .tanulmányozzák és ajánlatukat az 
ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelőerr készítsék el. < 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Dr. Balogh László Csaba ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Nyilvántartási száma: 00252 
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 
1118 Budapest, Muskotály köz 3. 
E-mail: kozbeszerzes@jogiszakerto.hu 
Telefon: +361 465-0223 
Fax: +36 l 799-9909 

Dr. Cseh Katalinfelelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Nyilvántartási szám: 01201 
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 
1118 Budapest, Muskotály köz 3. 
E-mail: kozbeszerzes@jogiszakerto. hu 
Telefon: +361 465-0223 
Fax: +361 799-9909 

1. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága 

1.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezés ben, hiánypótlás ban, valamint a Kbt. 72. 
§ szerinti indokolásban elkülönitett módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az 
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény l. §] tartalmazo iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtiltha~a. Az üzleti titkot trutalmazó irat kizárólag olyan információkat tartahnazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot trutalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 
csatolni, amelyben részletesen alátámasztj~ hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44.§ (l) 
bekezdése] A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása sorári. az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: 
EKR) erre szolgáló funkciót alkahnazza. [Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
427/2017. (XII.19.). Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet ll. § (4) bekezdése] 

1.2. Az 1.1. bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő ri.em nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 
a) azokat az infmmációkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 
b) az infonnációs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII. törvény 
27.§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve r~szvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók m egkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 

2 _ oldal, összesen: 36 



Velence Város Önkom1ányzata 

A Velence város ternietén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakern berekre, tanúsítvány okra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti 
titokká nyilvánításnak. ~t 44. § (2) bekezdése] 

1.3. A gazdasági szereplő nem tiltha~a meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 
olyan ténynek, infonnációnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de 
az ezek alapjául szolgáló- az 1.2. pont alá nem tartozó- részinformációk, alapadatok (így különösen 
az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

1.4. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az 
1.1-1.3. pontban foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

2. Az ajánlattétel költségei 

2.1 . Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott, és a Kbt. 177. §-a szerinti 
jogcímen kívül egyéb, így különösen anyagi igényt nem érvényesíthet. A jelen közbeszerzési eljárás 
eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

2.2. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 
részeiben. 

3. A közbeszerzési dokumentumok használata 

3 .l. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok másolásához csak akkor, ha az 
kizárólag az Ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a 
rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem jámi hozzá ahhoz, hogy a 
közbeszerzési dokumentumokat akár részeiben, akár egészében másra használják, mint az aján lat 
elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem 
ruházhatók. 

3.2. A közbeszerzési dokumentumok azon részei, amelyeken az Ajánlatkérő ezt kifejezetten 
feltüntette, másolhatók, és az ajánlattétel során a másolatok értelemszerűen felhasználhatók. 

4. Kiegészítő tájékoztatás 

4.1. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (l) bekezdése alapján bá1mely gazdasági szereplő, aki a 
közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtőL 
A kiegészítő tájékoztatás a következő elérhetőségeken kérhető: 
https://ekr.gov.hu/pmiallkozbeszerzes/eljarasok/ EKR000 .......... 2020 
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadók, a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésében foglalt eltéréssel. Az Ajánlatkérő konzultáciét nem tart. 
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4.2. A Kbt. 56. §-ának (l) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevők 
kérdéseiket kizárólag az EKR-ben tehetik fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben. 
Az ismert ajánlattevők számára a kérdéseket és az arra adott válaszokat az Ajánlatkérő az ajánlattételi 
határidő _ lejártát megelőzően ésszerű határidőben az EKR-ben ú·ásban közvetlenül is megküldi. 

4.3. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben 
megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. 

4.4. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak módosítását. 

4.5. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sé1tse a gazdasági szereplők 

esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni 
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a 
több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési 
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági 
szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a 
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági 
szerepiöknek küldte még meg. · 

5. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje 

5 .l. Az ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészítenie. 

5.2. Az ajánlatok benyújtásának határideje: az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
időpont. 

5.3. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejfutának időpontjáig kell az EKR-ben elektronikusan 
beérkeznie. 

5.4. Az elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatok kivételével 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. 

5.5. Az elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatok kivételével az ajánlatban lévő, minden 
- az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti sze1-vezet által készített -
dqkumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél ene 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek vagy személyeknek, aki(k) ene a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak. 

6. Kapcsolattartás 

Az Ajánlatkérő követehnényként írja elő, hogy - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 
ajánlattevők csak az EKR-ben tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással 
kapcsolatos észrevételeiket Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást 
megtagadj a. 

7. Az ajánlatok felbontása 

7.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 
kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, 
hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 
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7.2. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok at az 
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az 
ajánlatban szerepeinek-az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

7.3. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok bontásáról az EKR által generált jegyzőkönyvet az 
Ajánlatkérő a bontástól számított öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek. 

8. Alkalmassági követelmények és igazolási mód 
., 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (l) bekezdés c) pont]: 

Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz 
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) 
nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. 
melléklete szerinti hason1ó nyilvántartás ba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely 
egyéb követelményt, 
vagy 
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzök névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 
nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előút engedéllyel, jogosítvánnyal 
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az 
ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusau kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben 
a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés 
tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, 
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy 
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 
K étség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az aján1attevőtől arra 
vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, ílletve m elyik 
nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. 
Ajánlatkérő a Kbt. 65 . § (l) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 
az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában. 
A Kbt. 67. § (l) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi allcalmassági követelményt 
nem érvényesít a j elen közbeszerzési eljárásban. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

Alkaln1assági minimumkövetelmény( ek): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha: 

Ml) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé szán1ított öt évben 
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, összesen legalább 22000 m2 alapterületű 
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parképítésre irányuló építési beruházásra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. 

M2) nem rendelkezik legalább 
a) l fő, a 266/2013. (VII. ll.) Konn. rendelet szerinti, MV-KÉ kategóriás felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkező, vagy minimum a jogosultság megszerzéséhez 3 év szakmai gyakorlattal 
rendelkező okleveles építészmérnök, vagy okleveles építőmérnök, végzettségű, vagy minimum 4 éves 
szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnök, vagy építőmérnök végzettségű szakemberrel, 
b) l fő, a 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendelet szerinti, MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkező, vagy minimum a jogosultság megszerzéséhez 3 év szakmai gyakorlattal 
rendelkező okleveles építészmérnök, vagy okleveles építőmérnök, végzettségű, vagy minimum 4 éves 
szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnök, vagy építőmérnök végzettségű szak emberrel, 
c) l fő legalább 3 év szalanai gyakorlattal rendelkező kertészmérnök, vagy kertépítőmérnök 
végzettségű szakembetTel. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakinai gyakorlati idő megállapítása 
vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy 
időintervallumként veszi figyelembe! · 

Több alkalmassági feltétel ugyanazzal a szakemberrel igazolható, ha megfelel valamennyi igazolni 
kívánt alkalmassági feltételnek 

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek 

Az igazolási módok felsorolása és leírása: 

Ml) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. 
§ (2) bekezdés a) ponlja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év 
legjelentősebb építési beruházásainak ismerteté~e. 

A 321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján ajánlatkérŐ a vizsgált időszak alatt 
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 

A 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előúi referenciákat a szerződést kötő másik fél 
által adott igazolással kell igazolni. 

Az igazolásban meg kell adni legalább az épÍtési beruházás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból 
az alkalmasságnál előírtak megállapíthaták legyenek, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a 
teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap 
pontossággal), és helyét, a Megrendelő nevét, és székhelyét, a megrendelő részéről felvilágosítást adó 
személy nevét, és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 

M2) A 321/2015. (X. 30.) Konn. rendelet 21. § (2) bekezdés b) ponlja szerint azoknak a 
szakembereknek (szervezeteknek) - leülönöseu a ininőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 
meguevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be 
kíván vonni a teljesítésbe. 

Az a) pont szeriuti szakember esetén fel kell tüntetni, illetve csatolni kell- adott esetben - az érvényes 
jogosultság igazolására szolgáló névj egyzélei jelölést (betűje!, regisztrációs szám a felelős műszaki 

vezetők esetében) vagy a szalanagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 . (VII. ll.) Korm. 
rendeletben előí1t iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az 
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alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember 
önéletraj zát és a szakember saját kezüleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a 
személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn. 

A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a szakmai 
tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe, 
vagyis l naptári nap alatt legfeljebb l nap szakmai tapasztalat szerezhető. A szakmai gyakorlatnak 
minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssei kell megadni! 

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy ha az M2) a) és b) pont szerinti 
alkalmasság igazolására bemutatott szakemberek nem rendelkeznek a szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor 
azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szerezniük. A jogosultság igazolása a szerződéskötés 
feltétele. 

Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, 
amelyb.ől egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság 
minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. 

A minirnumkövetelmény s:Zerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák 
(korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt 
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. Az szakmai 
gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssei kell megadni! 

Ame1myiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a 
jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával 
igazolható. 

A 321/2015. (X 30.) Karm. rendelet 24.§ (l) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősitett ajánlattevők hivatalosjegyzéke - figyelemmel a 30. 
§-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági követelménynek, a mínősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő 
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) 
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelőerr a Kbt. 67. § (l) bekezdése szerinti nyilatkozatban a 
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni. hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az alkahnassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
nem köteles megadni. 

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartahnazó, az eljárást megindító felhívásban előút saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előÍlt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 
szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

A 32112015. (X. 30.) Konn. rendelet 23. §-a, illetőleg a 22. § (3) bekezdése alapján a 21. § (2) 
bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolássallehet igazolni. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előirt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
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bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy 
arra is támaszkodik. 

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartania alatt. 

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a törvény végrehajtási rendeletében joglaltak szerint előírt, 
szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, 
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott 
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra sziikség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az 
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szalanai tapasztalat érvényesülését a 
teljesítésben. Az (l) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) 
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet 
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés 
teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése · során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő 

bevonás mértéke e bekezdésekbenfoglaltaknak megfelel. 

A Kb t. 65. § (l l) bekezdésének megfelelően nem használhatja jel a gazdasági szereplő alkalmassága 
igazolására azokat az adatokat, amelyek jelhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 
65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizárá ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt -
megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kb t. 64. § szerinti 
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a 
korábbanfelmerü/t kizárá okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésének megfelelöen az alkalmassági követelményeknek megfelelés 
fenn nem állása igazolásának kÖrében nem kérhető a gazdasági szerepiötöl olyan igazolás benyújtása, 
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR
ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, 
·hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott 
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményelmek, hogy a korábbi 
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban v~ó felhasználás céljára 
állították ki. 

9. Az ajánlatok értékelése 

9.1. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételeknek megfelelő ajánlatokat az ajánlati feli:úvásban meghatározott értékelési szempontok 
alapján az alábbiak szerint bírálja el. 

9.2. Az egyösszegű ajánlati árat (Ft) nettó összegben, forintban kell megadni. Az ajánlati áron felül az 
ajánlatkérővet szemben csak az általános forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető. A számlázására és a 
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pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpongában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor. 

A:z ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó 
ajánlatot. Az ajánlat csak banki árutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés forintban 
(HUF) történik. 

A:z ajánlati ár a szerződés időtartama alatt nem emelhető. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 
szerződéssze1ű teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi 
elvárások.szerinti valamennyi költséget. 

Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő 
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthalja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a szerződés 
teljesítésének kötelezettség alól. · 

9.3. AjáiÍ.Iatkérő az ajánlati árat kéri az ajánlat részeként részletes költségvetéssei alátámasztani, 
a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelően. A részletes költségvetés nem 
minősül szakmai ajánlatnak. · 

Költségkorlátole 

A részletes költségvetés elkészítése során az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a következő 
támogatási költségkorlátokat 
Növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás l beteg fák eltávolítása: 5% 
Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák: 5% 
Közműfejlesztések, a kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztések: 40% 

Amennyiben a részletes költségvetés alapján a fent nevesített költségelemekre vonatkozó 
árajánlat meghaladja a fenti költségkorlátokat, az ajánlat érvénvtelen! 

9.4. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja alapján a legjobb ái·-é1iék arányt megjelenítő 
következő szempontok alapján é1iékeli az ajánlatokat. 

Részszempont Súlyszám 
l. Ajánlati ár (vállalkozói díj) (nettó F!)_ 70 
2. A kivitelezés során igénybe vett l fő ke1iészmémök, vagy kertépítőmérnök 

30 
alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai taQ_asztalata (hónap) max. 72 hónap 

9.5. Az ajánlatok é1iékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 
0-100. 

9.6. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatái·ok közötti pontszámot megadásra kerül: 

9.6.1. Ajánlati ár (vállalkozói díj) (nettó Ft) részszempont: 
Az értékelés módszere forditott arányosítás az alábbiak szerint: 

Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tru.ialmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a 
további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számíija ki: 

A vizsgált ajánlat pontszáma =(Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlá.s)*lOO 
A:z ajánlatkérő törtek esetén a pontszáluokat két tizedesjegyre kerekíti. 
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9.6.2. A kivitelezés során. igénybe vett l fő kertészmérnök, vagy kettépítőmérnök alkalmassági 
feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, max. 72 hónap): 

Az értékelés módszere egyenes arányosítás az alábbiak szerint: 

Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintet (72 hónap) elérő vagy annál kedvezőbb szakmai tapasztalatot 
truialmazó ajánlatra a maximális pontszámot, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet 
alapján számítja ki: 

A vizsgált ajánlat pontszáma = (Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás/Legelőnyösebb megajánlás )* 1"00 
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti: 

Az ajánlatkérő 72 hónapot meghaladó megajánlás esetében is a 72 hónapot helyettesíti be a képletbe, 
és így számolja ki a további ajánlatok pontszámát. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (l) bekezdése alapján 72 hónapban határozza meg az adott ajánlati elem 
azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ennek. megfelelően a 72 hónapnál hosszabb 
szakmai tapasztalatra vonatkozó megajánlás ugyan a szerződés részévé válik, azonban a 72 hónaphoz 
képest többletpontot nem kap. 

Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Kmm. rendelet 24. § (l) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak 
a minőségi szempontra (a kivitelezés során igénybe vett l fő kertészmérnök, vagy kertépítőmérnök 
alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata) tett megajánlást és a szakember 
01egnevezéséttekinti! 

A megajánlás igazolására már az ajánlatban csatolni kell az értékelési szempont szeduti megajánlás 
igazolására a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratot, továbbá a szakember által saját 
kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, runelyböl a jogosuJtsága és a szakmai tapasztalata 
egyértelmüen megállapítható. A szakmai önéletrajznak olyan részletezettségünek kell lennie, illetőleg 
minden olyan adatot tartahnaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, 
hogy a megajánlott szakmai tapasztalat. A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák 
(munkahelyek, projektek) időtrutamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak 
alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szalrmai tapasztalati időnek. A szakmai 
gyakorlatnak minősülő munkahelyek (projektek) időtartamát év, hó, nap m egjelöléssei kell megadni! 

Ajánlatkérő az értékelés során szakmai tapasztalatként csak az egész hónapokat veszi figyelembe, a 
tapasztalati időt kéri év/hónap/nap részletezettséggel megadni. Az Ajánlatkérő elfogadja a szakmai 
gyakorlat kezdő és záró időpontjának hónap, vagy év pontosságú megjelölését is, azonban ez esetben a 
gyakorlati idő számítása során kezdő időpontként a megjelölt év, vagy hónap utolsó napját, záró 
időpontként a megjelölt év, vagy hónap első napját veszi figyelembe. 

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat igazolásaként elfogadja a szakember részletes önéletrajzában a 
266/2013. (VII. ll.) Konn. rendelet ll. § (l) bekezdése szeduti szakmai gyakorlati időként 
figyelembe vehető szakmagyakorlási tevékenységeknek megfeleltethető munk.akörben eltöltött 
időtatiamot is. 

Az Ajánlatkérő csak egy szakember szakmai tapasztalatát értékeli. Amennyiben az ajánlattevő az 
alkalmasság igazolására több szakernbelt mutat be, kétjük megjelölni azt a szakembert, akinek a 
szakmai tapasztalatával az ajánlattevő alá kívánja támasztani a megajánlást 

9.7. A részszempontok szerinti é1tékelést követően az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének 
megfelelően az ajánlatoknak az értékelési részszempontok, alszempontok é1tékelési szempontok 
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szerinti tru.ialmi elemeit a fent jelzett ponthatárok között értékeli az előzőekben megadott módszerrel, 
majd az egyes tartalmi elemekre adott é1iékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajárllat a legkedvezőbb, ru.nelynek az összpontszáma 
a legnagyobb. 

9.8. A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított 
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot 
kapott é11ékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb 
éliékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkér~ jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a 
legkedvezőbb ajánlat az előzőek szerinti módszerrel nem határozható meg. 

9.9. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nye11ese az az ajánlattevő (közös ajánlattevők), aki 
az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 

9.10. Az Ajánlatkérő vizsgálni köteles, hogy a megajánlások nem minősülnek-e aránytalannak (Kbt. 
72. §). 

10. További információ 

10.1. Az ajánlatot a gazdasági szerepiőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi 
és f01mai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66.§ (l) bekezdés] 

l O .2. Az ajánlatkérő által az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a 
közbeszerzési dokumentumok között létrehozott felolvasólap mintáját az ajánlattevő elektronikus 
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni és benyújtani. 

10.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valru.nint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés] A nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat részeként megtenni. 

10.4. Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően nem alkahp.azza 
a Kbt. 69. § (4) bekezdését és nem hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési 
dokumentumokbru.1 előírt igazolások benyújtására, ugyanis az ajárllattevő a kizáró okok 
vonatkozásában a Kbt. 114. §-ának megfelelőenelfogadja az ajánlattevő ajárllatban tett nyilatkozatait, 
alkalmassági feltételt pedig nem írt elő. 

10.5. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valame1myi órában megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint és az EKR rendszerideje szerint értendő. 

10.6. Kbt., EKR rendelet és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a 
"Kbt." rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLID. törvény, "EKR rendelet" alatt az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 427/2017. (XII.l9.). Korm. rendelet éliendő. A 
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és az EKR rendelet rendelkezései az 
irányadók A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10.7. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja azzal, hogy az 
ajánlatban korábbru.1 nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása 
esetében új ab b hiánypótlás elrendelése: NEM. 

10.8. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó 
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gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az 
EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, 
illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint 
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági 
szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronilrusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály 
azonban ~em érinti a közös ajánlattevők Kb t. 3 5. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

Közös ajánlattételesetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. §(2) bekezdése szerinti meghatalmazást 
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie ana, hogy a közös ajánlattevők 
képviseletére j ogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívülimás szervezet részéről a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 
65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell- az ajánlattevő részére szóló 
meghatalmazást arra, hogyazEKR-ben elektronilrus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott 
szervezet képviseletében eljárhat. 

10.9. Az ajánlat részeként csatolni kell az egyéni vállalkozók kivételével az ajánlattevő nevében a nem 
elektronikus űrlap formáj ában benyújtott nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) 
bekezdése előírásainak megfelelőerr az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és 
ellenjegyzett aláírás-miuta másolati példányát. Amennyiben a nem elektronikus űrlap formájában 
benyújtott nyilatkozatot az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozónak és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének 

felhatahnazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől 

származó, teljes bizonyító erejű magánakiratha foglalt meghatahnazást. 

10.10. Az igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok benyújtásának formája: Az EKR rendelet 
5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előúja, hogyazEKR-ben csatolt dolrumentumokat- kivéve 
azon nyilatkozatokat, amelyek az EKR-ben elektronikus űrlap fonnájában rendelkezésre állnak - .pdf 
formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat 
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az EKR rendelet 
10. § (1)-(4) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó. A Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint, ahol a 
Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely - nem elektronilrus űrlap formájában beadott - dokumentum 
benyújtását úja elő, a dokumentum- ha jogszabály eltérőerr nem rendelkezik- egysze1ű másolatban is 
benyújtható. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni. 

10.11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás- ha a szerződés tárgya 
indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy 
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő te1mékeit vagy az általa 
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védj egyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, t ípusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben 
fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leú·ása. Ilyenkor 
minden esetben az ilyen megnevezés esetén a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell alatta, 
azaz az adott típussal egyenéttékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az 
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ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az 
egyenértékűség fennállását. 

10.12. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelrnét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelőerr a szerződéskötés feltétele a nyelies 
ajánlattevő Áht. 55.§ szerinti átláthatósági nyilatkozata. 

10.13. Ajánlatkérő az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházás
lebonyolítót. 

10.14. Az Ajánlatkérő által az ajánlattétel elősegítéséhez készített közbeszerzési dokumentumok- az 
érdeklődés EKR-ben történő jelzése alapján - az EK.R-ben (elektronikus úton) korlátlanul és 
teljeskörűen, térítésmentesen elérhetők a gazdasági szerepiöle számára. 

11. Az összegezés megküldésének időpontja, és a szerződéskötés időpontja 

11.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljá!·ás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági 
szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. [Kbt. 79.§ (l) bekezdése] 

11.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokróL Az ajánlatkérő az ajánlatok 
elbú·álásának befejezésekor a 11.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli Összegezésnek minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg az EKR-ben elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. [Kbt. 
79. § (2) bekezdése] 

11.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt. 
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az 
összegezés javításru·a kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az 
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő 
öt napos időtartam lejártáig. [Kb t. 131. § (6) bekezdése] 

11.4. A 11.3. ponttól eltérőerr az ott rögzített ötnapos időtruiam letelte előtt is megköthető a szerződés, 
ha csal<: egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja] 

12. Egyéb feltételek 

12.1. Közös ajánlattevők Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ez esetben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 
eljámi jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők csopmijának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmüen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. [Kbt. 35.§] 

A közös ajánlattéteh-e a Ptk. (a Polgru·i Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:498. § - 6:513. 
§ szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó ~zabályok irányadó le. 

Az ajá!1latnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén a valan1e1myi közös ajánlattevő által aláírt 
Közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. A megállapodásnak ta1ialmaznia kell 
nem csak a teljesítés pruinerek közötti megosztását, hanem a Icifizetés partnerek közötti megosztását is 
fel kell tüntetni. A szerződésben a szerződő feleknek ki kell jelölni azon ajánlattevőt, aki a közös 
ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos 
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jognyilatkozatot tehet, továbbá a közös ajánlattevők nevében - a szerződés aláírása kivételével - a 
jognyilatkozatok megtételére. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők 
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok 
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a 
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségéL 

A megállapodásnak tartalmaznia kell a kijelölt ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a képviseletet elfogadja. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell a kijelölt ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a képviseletet elfogadja. 

A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha 

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, 
tartalmazza a képviselő ajánlattevő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 
valame1myi közös ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési 
eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 
ideértve az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételét is, 
tartalmazza, hogy a képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattruiásért, a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők általi végrehajtásáért, 
tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismetietését és a projektszervezet részletes 
bemutatását, 
tartalmazza valrunennyi ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, 
ta1talmazza azt, hogy ajánlattevők tag ellen indult felszámolási eljárás esetén a képviselő 
ajánlattevő, vagy a többi képviselő ajánlattevő ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelentik a 
V evő nek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső ajánlattevő nélleül is teljesítik, 
illetőleg az ajánlattevő Iciesése mennyiben hátráltatja a teljesítést, 
a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként tö1ténő kihirdetésének esetére 

a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem :fugg valrunely további 
feltételtől vagy időpontról; 
hatálybalépése nem függ hrumadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági 
jóváhagyástól, továbbá · 

a valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép. 

12.2. A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az Ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely 
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja 
(központi bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év 
utolsó napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. 

13. Az ajánlatok visszavonása, módosítása 

13.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejfuiáig vonhatja vissza. Az ajánlattételi 
határidő lejártát követően az ajánlatok módosítására nincs lehetőség. 
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13.2. Az Ajánlattevő a Kbt. 55. (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő lejártáig új 
ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új 
ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

14. Tájékoztatást nyújtó szervek 

14.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (l) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a kömyezetvédeimi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, 
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A 
Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező. legkisebb munkabénől. 

14.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg 
kell felelni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a 
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előúni az ajánlatban (az Ajánlatkérő jelen 
eljárásban nem is ír elő ilyen kötelezettséget), csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem m9ndanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

Fejér Megyei Konnányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, (8000 
Székesfehérvár, Sörház tér 1.; Tel.: (22) 319-346, fax: (22) 505-619) 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián lat. 2.; Tel.: 
22/512-150; E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu) 

Emberi Erőfonások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, (Székhely: 
1054 Budapest, Báthory u. 10.; Tel.: 06-1-795-54-78; E-mail: tarsadalrnifel-zarkozas@emmi.gov.hu) 

Fejér Megyei Kormányhivatal Kömyezetvédelmi és Tennészetvédelmi Főosztály (8000 
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.; Postai címe: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.; Telefon: 22/514-300; 
Fax: 22/313-564; E-mail cím: komyezetvedelem@fejer.gov.hu) 

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 
13.; Tel.: 06-22-511-720, fax: 06-22-511-727; E-mail: fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu) 

NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága (8000 Székesfehérvár, Mátyás király kötút 4/B.; Tel.: 22/530-
700) 
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14. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratokjegyzéke 

l . Részletes tartalomjegyzék 

2. Felolvasólap 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 
3. Részletes árajánlat (részletes költségvetés, .pdf és .xls (excel) Arazatlan 
formátumban) költségvetés alapján 
4. Ajánlattételi Nyilatkozat (a Kbt. 66. §(2) bekezdése szerinti ajánlattételi Elektronikus űrlap 
nyilatkozat) kitöltése útján 

Elektronileus űrlap 
5. Nyilatkozat közös ajánlattételről (közös ajánlattétel esetén) kitöltése útján és 

L l. melléklet 
6. Közös ajánlattételesetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt 
Konzorciumi Sze1-ződés az egyéb közbeszerzési dokumentumok 11.1. 
pontjában foglalt tartalommal. 

7. Az ajánlattevő Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 
8. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában Elektronikus fu·lap 
meghatározott kizáró okok, továbbá a Kbt. 67. &(4) bekezdése tekintetében kitöltése útján 

9. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (l) bekezdés le) pont kb) alpontja tekintetében 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 

10. Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki eltérésekre vonatkozóan 
!.2. melléklet 

ll. Nyilatkozat üzleti titokról 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 

12. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kbt. 41.§ (4) 
bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
14. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi Elektronikus űrlap 
fordítása (adott esetben) kitöltése útján 
15. A fordításan az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozata, 
hogy az m:indenben megfelel az eredeti szövegnek (adott esetben) 
16. Aláú·ási címpéldány 
17. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől szám1azó, az ajánlat 
aláírására/szignálásáravonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) ú·ásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű 
másolati példánya 

18. Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 

19. Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 

20. Nyilatkozat bemutatott szakemberekről 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 

21. Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 
22. A minőségi értékelési szempont szerinti megajánlás igazolására a 
szakember iskolai végzettségétigazoló okirat másolata, vagy a jogosultság 
igazolása 

16. oldat összesen: 36 



Velence Város Önkonnányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastru1.'turális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence P.arkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

23. Aminőségi értékelési szempont szerinti megajánlás igazolására a 
szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajza, amelyből !.3. melléklet 
a jogosuJtsága és a szalanai tapasztalata egyértelmüen megállapítható 
24. Aminőségi értékelési szempont szerinti megajánlás igazolására 

1.4. melléklet 
bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata 
25. Nyilatkozat az alkalmassági minimumkövetelményeknek való Elektronikus íí.rlap 
megfelelésre vonatkozóan kitöltése ú1ján 

26. Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 
Elektronikus űrlap 

.. kitöltése ú1ján 

2 7. Nyilatkozat a Kb t. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában 
Elektronikus űrlap 

kitöltése útján 

17. oldal, összesen: 36 



Velence Város Onkonnányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parleja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

NYILATKOZATMINTÁK 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (l) bekezdésének megfelelően ahol a Kbt. 
vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az 
adott dok:umentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a 
papíralapú do'rrumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR
ben az adott dokmnentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 
rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban nem követelheti meg 
elektronikus aláírás alkalmazását. 

18. oldal, összesen: 36 



Velence Város Önkom1ányzata 

A Velence város te rU! etén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

FELOLVASÓLAP 
(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

Az Ajánlattevőnek az értékelési részszem pontokra tett megajánlása 
(felolvasólap részeként, elektronikus í{rlap kitöltése útján) 

RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS 
(Lásd a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként á.fadott Excel táblázatot!) 

AJÁNLATTÉTELJN)TLATKOZAT 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában 

(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 
(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

NYILATKOZAT 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLID. törvény (Kbt.) 62. § (l) bekezdés g)-k) és m) és q) 

pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében 
(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

NYILATKOZAT 
a közbeszerzéselu·ől szóló 2015. évi CXLDI. törvény (Kbt.) 62.§ (l) bekezdés k) pont kb) 

alpontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) atpontja tekintetében 
(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

NYILATKOZAT 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLill. törvény (Kbt.) 67. §(4) bekezdése alapján 

(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában 

(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

NYILATKOZAT 
a Kb t. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról 

(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

NYILATKOZAT 
a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról 

(elektronikus űrlap kitöltése útján) 

19. oldal, összesen: 36 



Velence Város Önkormányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence parigainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 ......... 2020 

NYILATKOZAT 
bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról 

(elektronikus űrlap kitöltése útján)* 

NYILATKOZAT 
bemutatott szakemberekről 

(elektronikus űrlap kitöltése útján)* 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 

(elektronikus űrlap kitöltése útján)* 

NYILATKOZAT 
felelősségbiztosítás vonatkozásában 
(elektronikus űrlap kitöltése útján)* 

20. oldal, összesen: 36 



Velence Város önkonnányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLAITÉTELRŐL 
{közös ajánlattétel esetén) 

Kbt. 35. § 

11. sz. melléklet 

,,A Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Park} a infrastrukturális 
fejlesztése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

(Adott esetben) 

Alulirottak, ... . . . ... . .. . .. ... ... társaság (közös ajánlattevő) (székhely: ), amelyet képvisel: 
. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . és . . ... . . ...... . . . ..... társaság (ajánlattevő) (székhely: ), amelyet képvisel: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyilatkozunk, hogy a fenti tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás .. . . .... .. .... . 
részében közös ajánlatot nyújtunk be. 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:498. §- 6:513. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó 
szabályok iráuyadók. 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a közös 
ajánlattevők nevében - a szerződés aláírása kivételével - a jognyilatkozatok megtételére a(z) 
............ .. . ..... . .... . . .............. . (cégnév) (székhely: .. ... .. . .... . ... ...................... ) teljes j oggal és 
kizárólagosan jogosult. 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 42412017. (Xll. 19.) Korrr1. rendelet 13. § 
(2) bekezdésének megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap 
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot a fent nevezett benyújtó gazdasági szereplő teszi 
meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért 
felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az 
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 
ajánlattevők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLID. törvény (Kbt.) 35. § (6) bekezdése szerinti 
egyetemleges felelősségét. 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által aláht, 
Közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. · 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejfuta után változás nem következhet be sem a 
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 

Kelt: 

cégszerű aláírás cégszerű aláírás 

21. oldal, .5sszesen: 36 



Velence Város Önkormányzata 

A Velence város ternietén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 
Velence parkjainak ZOld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

!2. sz. melléklet 

Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki eltérésekre vonatkozóan 
"a Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Park) a infrastrukturális 

fejlesztése vállalkozási szerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Alulú·ott ...... ... ........ (név), ....... .... .. .............. , (cégnév) (székhely: ...... . .... . .... .. ... . .. ) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a "A Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a 
Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban ~zennel kijelentem, hogy a műszaki dokumentációban esetlegesen megjelölt 
gyártmányoktól, típusoktól 

1./ eltérő ajánlatot nem tettünk 

2./ az alábbi általunk megajánlott gyártmányok, típusok témek el: 

Tételszám Műszaki dokumentáció szerinti Ajánlattevő által megajánlott 
anyag l szerkezet l berendezés anyag l szerkezet l berendezés 

gyártmánya, típusa gyáltrnánya, típusa 

Mellék.let: eltérés esetén csatolni kell az anyagok, szerkezetek, berendezések jellemző tulajdonságait, 
paramétereit (pl.: méret, csatlakozási igények, nyomó szilárdság, teljesítmény, stb.) bemutató műszaki 
doku.mentnmokat (forgalomba hozatali engedélyek, magyar nyelvű termékleírások) is, melyből 
egyértelműen megállapítható az egyené1tékűség. 

(megfelelő aláhúzandó) 

Kelt: 

cégszerű aláírás 

22. oldal, összesen: 36 



Velence Város Önkonnányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében 
· Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fej!ésrt"ése 

EKR000 .......... 2020 

13. sz. melléklet 
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat 

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: kertészmérnök, vagy kertépítőmérnök 

végzettséggel rendelkező szakember IMV-KÉIMV-ÉV jogosultsággal rendelkező felelős műszaki 
vezető1 

. . . .. ' . 
·SZEMÉLYES .. ÁDATÖK . ' .. . ... : 

. . . . ·,: ,· . ., ' 

Név: 

Születési idő: 

Állampolgárság: 

Tagszám (Magyar 
Építész Kamara): 

· .. =:··.· ., 
JOGOSULTSAGOK . . 

. ·{Az építésügyi és az épÍtésüggyel öss·zefuggő szá.f<m~isY~kü:rlasi tevékenységekről szóló 266/2013. 
; · (VII . .ll.) Korm. rendelet szerinti jogosultság( ok), illetőleg azok megsierzésének <;l.átuma.) 

Jogosultság Lejárat dátuma 
(adott esetben) 

.. 
.·· .1SKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYE B. TANULMANY OK . 

' . : 

' . 
... · ·: (:Kezei' e a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben viss~afelél)' 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése l Végzettség 

. . .. . . . MUNKAHELYEK,MUNKAKÖRÖK··· . . 

. (Rezdje az aktuálissal, és Írgyhaladjon. az időben visszafelé!) 
Mcttől meddig Munkahely megnevezése, munkakör, ellátott funkciók, feladatok és 
(év, hónaQl naQ) beosztások ismertetése 

1 A megfelelő részt ké1jük aláhúmi. 

' , 23. oldal, összesen: 36 



Velence Váios Önkormányzata 
A Velence váios területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerzödés keretében 

Velence parkjainak zOld-infrastruktúra fej lesztése 
EKR000oooooooooo2020 
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_ : o.. • - : _ ' MP:NkAK,'PROJEKTEK . ·.: · . 

:o _:_;, <:-~,~ ;:.0.-.~ --• • _:o_ -' .o : (KezcJje az 'ütolsÓ:vál;· és úgy haladion az időben visszafelé! )o o · o 

Mettől meddig 
(év, hónap, nap) 

Kelt: 

Projekt, szerződés megnevezése, ahol felelős műszaki vezetőként 
közrem űködött 

Szakember aláírása 

24. oldal, összesen: 36 



Velence Város Önkormányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

!4. sz. melléklet 

Nyilatkozat rendelkezésre állásról 

Alulírott .. .. 00 .......... 00 ... 00 ....... , mint ke1tészmémök, vagy kertépítőmérnök végzettséggel 
rendelkező szakember l MV-KÉ l MV-ÉV jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető2 

kijelentem, hogy mint a( z) .................. ajánlattevő által ajánlott .......... . ....... szaké1tő részt 
veszek" a Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális 
fejlesztése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok 
azokban a terveze~ időszak( ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan 
önéletrajzomat benyújtották 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, 
amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

Kelt: 

Szakember aláírása 

2 A megfelelő részt kérjük aláhúzni. 

25. oldal, összesen: 36 



Velence Város Onkonnányzata 

A Velence város terOletén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fej lesztése vállalkozási szerződés keretében 
Velence parkjainak ZÖld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

SZERZŐDÉSIFELTÉTELEK 

26. oldal, összesen: 36 



Velence Város Önkormányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök Parleja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

Vállalkozási szerződés 
(tervezet) 

amely létrejött egyrészről Velence Város Önkormányzata (székhely: Velence, Tópart utca 26., 
adószám: 15363107-2-07, statisztikai jelzőszám: 15363107 8411 321 07, (képviseli: Gerhard Ákos 
polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

1násrészről a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (székhelye: ............... . ....... ........... , 
cégjegyzékszáma: ......................... , adószám a: .. . ..... . ............ "· .. , Bankszámlaszáma: 
........... . .................. , képviseli: ... ............... . ....... ), mint Vállalkozó (a továbbiakban: 
Vállalkozó), 

a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

A szerződés tárgya 

1.1. _ A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő ,,A Velence város területén elhelyezkedő 
Babák Rózsakertje és a Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés 

keretében- Velence parkjainak zöld-infrastruktúrafejlesztése" tárgyban (EKR000 .......... 2020) a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. §(l) bekezdése 
alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban hozott döntésének megfelelően a Vállalkozóval 
szerződést köt. 

1.2. A Vállalkozó az igényelt feladatok ellátását - a Megrendelő igényeit figyelembe véve, a jelen 
szerződésben rögzített feltételekkel- vállalja. 

1.3. A szerződés tárgya: A Velence város területén elhelyezkedő Babálc Rózsakertje és a Hősök 
Parkja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Velence parkjainak zöld
inn:astruktúra fejlesztése. 

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes műszaki leírását a közbeszerzési eljárás során 
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tmtalmazzák, amelyek jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletei. · 

1.5. A teljesítés helye: Magyarország, Velence. hrsz.: 1623/18, 1623/20, 1623/21, 1623/22, 1623/23, 
1623/24- Babák kertj e; hrsz.: 1167 - Hősök pm·kja. 

2. A szerződés teljesítésének időtartama: a szerződéskötéstől2021. május 31. napj áig. 

3. A Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

3 .l. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1.3. pontban megjelölt feladatok 
ellátásáéit összesen ....... Ft+ 27 % áfa, azaz .... ... . ..................... forint+ 27% áfa mértékű 
vállalkozói díj illeti meg. 

Az egyes részfeladatokra vonatkozó vállalkÓzói dij a csatolt részletes költségvetésben található. 

A vállalkozói díj tmiahnazza a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi 
feladat ellenértékét. A vállalkozói díj emellett trnialmazza a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti 
valmnellliyi költséget. A számla icifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt, a 
szerződésszerű teljesítésre vonatkozó telj esítésigazolás. A teljesítésigazolást 2 (kettő) 

példányban kell elkészíteni. A számlát egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. 
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Utólagös számszaki-, mennyiségi-, és müszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói 
díj és a határidő nem módosítható. 

Az átalányár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségek:re, amelyek 
szükségesek az l. pontban meghatározott munkák szerződésszerű, szakszerű és komplett 
megvalósításához. A Vállalkozó a szerződéses áron felül semmilyen címen többletköltséget nem 
érvényesíthet. 

Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói díjat alulprognosztizálta, az ebből 
eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre és ez nem mentesíti a 
teljesítési kötelezettség alól. A nettó vállalkozási díjon felül a Megrendelővel szemben csak az 
ál~ános forgalmi adó (áfa) érvényesíthető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre 
egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa% alapján kerülhet sor. 

3.2 A Vállalkozó három részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezés 
szerint 

l. részszámla: a kivitelezés 25 %-os készültségi szint elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 
%-a mértékben. 
2. részszámla: a kivitelezés 50 %-os készültségiszint elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25%
a mértékben. 
3. részszámla: a kivitelezés 75 %-os készültségi szint elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 
%-a mértékben. 
Végszámla: a kivitelezés 100 %-os készültségiszint elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25%
a mértékben. 

A számlázásra a Jeigazolt teljesítést követően kerülhet sor. Végszámla benyúj tására a felújítás 
roüszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása után van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a 
számla mellékletét kell, hogy képezze. 

A számlán fel kell tüntetni az alábbiakat: 
- ezen vállalkozási szerződés számát; 
- a vállalkozó bankja nevét, bankszámlaszámát, adó számát; 
- a megrendelő nevét, címét, adószámát; 
-a "részszámla" vagy "végszámla" megnevezést; 
- a projekt azonosítószámát TOP-2.1.2-:-16-FEl-2017-00001 

Akifizetések és az elszámolás pénzneme a magym· forint (HUF). 

3.3. Előleg fizetése 

A Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelőerr a szerződés - általános forgalmi adó 
nélkül számított - elszámolható összege legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékü előleg 
(+ÁFA) igénybevételének a lehetőségét biztosítja előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. 

Az előleggel a részszámlákból egyenlő arány ban (l 0-10-1 O %) kell elszámolni. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mémöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (l) bekezdése alapján a Megrendelő a Kbt. 
135. § (7) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kiflzetni. 

28. oldal, összesen: 36 



Velence Város Önkormányzata 

A Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje és a Hősök Park ja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szen:ódés keretében 
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

EKR000 .......... 2020 

3.4. A fizetési feltételek: 

A Megrendelő ajelen szerződés ellenértékét a TOP-2.1.2-16-FE1-2017-00001 számú" Velence 
parkjainak zöld-infrastruktúra" c:ímű projekt keretében elnye1t támogatásból finansz:írozza. A 
támogatás intenzitása: 100 %. 

A Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §- ának megfelelően fizeti ki 
a szerződésben foglalt ellenértéket. 

3.5. A Kbt. 135. § (l) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy 
az erről szóló irásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles 
nyilatkozni. 

3.6. A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli é1tesítésére (készre jelentés) a 
Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 15 
napon belül nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az 
adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

3. 7. A Megrendelő a . Kbt. 13 5. § (6) bekezdésének megfelelőerr a szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő taltozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 
követelését számíthatja be. 

3.8. Megrendelő tartalékkeretet nem határoz meg. 

3.9. Irányadó jogszabályok: 
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 
b) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uruos alapokból szánnazé 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kmm. rendelet; 
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
d) az államháztartásról szál ó törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Korm. rendelet. 
e) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez;ői és mémöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 

3.10. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket , amelyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.11. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtmiama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővéteszi és a 9.5 . pontban meghatározott (a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti) ügyletekről a Megrendelőthaladéktalanul értesíti. 

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

4. 1. A Megrendelő kötelezettsége a jelen szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon belül 
minden olyan adat, infmmáció és dokumentum átadása, amely a Vállalkozó feladatainak 
szerződésszerű ellátásához szükséges, olyan módon, amely azonosíthatóvá teszi az átadott 
dokumentumokat, illetőleg ellenőrizhetőerr igazolja a Vállalkozó felé töttént adat- és 
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információszolgáltatás butalmát A Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítése 
szempontból fontos munkakött betöltő munkatársait kijelölni és a V állalkazóval való 
folyamatos közreműködésükről gondoskodni. 

4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt síkeres megvalósítását célzó vállalkozói 
munkavégzéshez késedelem nélkül meghozza a szükséges döntéseket, egyetétiése esetén 
jóváhagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmát, illetve ellenvetés esetén kifogásait 
írásban, indokolássaf ellátva közli Vállalkozóval. A továbbítandó dokumentumokat - azok 
tartalmával való egyetértése esetén - faxon, illetve postán megküldi az érintettek részére, 
azokban az esetekben, amikor atTa V állalkazó felkéri. ' 

4.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyeimét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy 
szakszerűtlen utasításra. Ha a Megrendelő az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés 
ellenére is ragaszkodik, úgy. az utasításból eredő károle Megrendelőt terhelik. 

5. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

5 .l. A V állalkazó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerintí munkákat megfelelő mértékben 
megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott 
ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy kizárólag a fentiekben részletezettek szerint 
tarthat csak igényt a vállalkozói díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésböl, vagy 
egyéb, pl. számítási hibából adódó többlet mm1katételek miatt megtérítési igénnyel a 
Megrendelővel szemben nemjogosult fellépni. 

5.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a köteles viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 

megelőzően a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett. A 
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett azon munkák is, amely nélkül a mű 
(építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem tötténhet meg 
(többletmunka) szintén a Vállalkozót terhelik 

5.3. A Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok 
miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssei sem léphet fel, késedeimét ezzel nem indokolhatja. 
A kivitelezési mm1kák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés 
pontosságáért, te]jességéért, alkalmasságáéit és szabályosságáé1i a Vállalkozó felel. A műszaki 
dokumentáció azon hibájáéti, mely kellő gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését 
megelőzően megállapítható lett volna, szintén a V állalkazó felel. 

5.4. A Vállalkozói dij talialmazza - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.l5.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében írtakon felül - minden olyan műszakilag 
szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély beszerzését, feltétel teljesítését és 
azok költségét is, amely a kiadott dokumentációk bánnely részéből, rendelkezéséből 
megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe 
helyezéshez, végleges használatba vételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, 
feltétel, illetve mmlkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban 
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, tetmészete folytán, műszaki nagyságrendje 
pontosan előre nem volt meghatározható. 

5.5. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat jelen vállalkozási szerződés feltételei 
alapján végzi el - a magyar és európai uniós szabványok előírásai szerint - első osztályú 
minőségben. 
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5.6. A végzett munka vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára elmarasztaló, 
annak költségét V állalkazó köteles viselni. 

5.7. A Vállalkozó feladata a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetek 
telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről, a 
vállalkozás munkavégzési területéről történő eltávolítással. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a 
terület őrzéséről saját költségére gondoskodjék a munkakezdéstől a munkaterület 
visszabocsátásáig (a műszaki átadás-átvétel érvényes lezárását követő időpontig). 

5.8. A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a 
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket 
dokumentálni. 

5.9. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosság ok derüh1ek ki, 
amelyek szaksze1űtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket V állalkazó felszólításra, azonnal térítésmentesen és egészében köteles 
megszüntetni, illetve a hibás tennéket köteles kicserélni. Amennyiben Vállalkozó 15 napon 
belül nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát V állalkazó költségére 
elvégeztetni, kijavíttatni. 

5.10. A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható 

akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyeimét ezen 
akadályoztatásokra időben felhívja. 

5 .ll. A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljeskörű en és saját felelős hatáskörében 
az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betruiani és betruiatni, dolgozói részére a 
munkavédelmi előú·ások szerinti egészségügyi v izsgálatokat elvégeztetni, a mi.mkavédelmi 
oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket 1'endelkezésre bocsátani, 
alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni. 

5.12 . A Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, an1elyek az üzembetartáshoz 
szükséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelőik a szükséges képesítést megszerezték, 
és runelyek a rendeletekben előúi zajkibocsátási határéliéket nem haladják meg. 

5.13. A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy 
az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szmwedjenek. Az 
igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó 
feladata és azok költségei is őt terhelik. 

5.14. A Vállalkozó saját költségén tatiozik biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható 
lehatárolását, ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a kömyezet védelmére a 
kivitelezésset kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, 
közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros 
környezeti hatás okoz. A Vállalkozó a munkaterületen elhelyezett anyagok, szerszámok 
őrzéséről, azok biztonságos elhelyezéséről fokozottan köteles gondoskodni, ezen 
vagyonvédelmi költségek a kivitelezőt terhelik. 

5.15. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan 
anyagat szolgáltatott), a Vállalkozó köteles őt elTe írásban figyelmeztetni. Amennyiben a 
Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére fetmtartj a, úgy a Vállalkozó a munkát a 
Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint 
elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés ehnulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. A 
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V állalkazó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy 
hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetnémások személyét vagy vagyonát. 

5.16. A bontásból és építésből szánnazó törmeléket, hulladéket az építkezés területéről hatósági 
engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóha kell elszállítani, és be kell tatiani az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26) BM-KvVM 
együttes rendelet előírásait 

5.17. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása- ametmyiben szükséges a 
teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási 
területet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani, és az eredeti 
állapotot helyre kell állitani. 

5.18. A munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok 
kialakítása a Vállalkozó feladata, és költsége. A felhasznált energia, víz stb. metmyiséget a 
Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni, amennyiben szükséges, az almérők 

felszerelése is a Vállalkozó költsége. 

5.19. Alvállalkozók, teljesítési segédek, egyéb közreműködők (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igénybevétele: 

5.19.1. A Vállalkozó alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. §-a szerinti rendelkezések 
figyelembevételével jogosult. 

5.19.2. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók . tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előht kizárá okok hatálya 
alatt. 

5 .20. A kivitelezés során igénybe vett kertészn1émök, vagy kettépítőmérnök: 
Neve: ... .......................... . ..... .. 
Végzettsége: ........ . ... .. ............ .. .. ...... . 
Szalanai tapasztalata: ............. . .. . .............. hónap 

5 .21 . A kivitelezés során igénybe vett MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető: 
Neve: ..... . ... . .......................... . 
Kamarai nyilvántmtási száma: ............................... . 

5 .23. A kivitelezés során igénybe vett MV-ÉV jogosultsággal rendelkező felelős müszaki vezető : 
Neve: ................................... . . 
Kamarai nyilvántmiási száma: .. . .............. . ....... .. .... . 

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

6.1. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden 
késedehnes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj l %-a/naptári 
nap mértékű késedelmi kötbér fizetését vállalja. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét 
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maximum 15 naptári nap késedelemig érvényesíti. A 15 naptári napot meghaladó késedelem 
esetén - a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó 
Megrendelői igényeket nem érintve - Megrendelő fenntartja a szerződés azonnali hatályú 
felmondásának, vagy az attól való elállás jogát, mivel a 15 naptári napot meghaladó késedelmet 
a Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik. 

6.2. Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6: 186. §-ának megfelelőerr hibás teljesítés esetére a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 20%-a mértékű 
hibás teljesítési kötbér fizetését vállalja. 

6.3. Meghiúsulási kötbér: A szerződés a Vállalkozónak fe hó ható okból történő meghiúsulása esetén 
a Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelőerr a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 
számított nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő 
mértékben meghiúsulási kötbér fizetését vállalja. A szerződés a 9.3. pontban meghatározott 
esetekben tekinthető meghiúsultnak. 

6.4. A kötbér érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó 
egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok megjelölésén túl- részletesen tmtalmaznia kell a 
kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, valamint a kötbérezéssei érintett tevékenységek 
megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult a fizetendő ellenéitékből 

visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér megfizetéséig 
megtagadni. 

6.5 . Előleg-visszafizetési biztosíték: A Vállalkozó előleg igénylése esetén az igényelt előlegnek a 
Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének megfelelő mé1tékű, a Megrendelő 
j avára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot bocsát a Megrendelő 

rendelkezésére. Megrendelő a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák mellett a Kbt. 
134. § (6) bekezdés b) pontjának megfelelőerr elfogadja a Vállalkozó cégjegyzésre jogosult 
vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdomésszel rendelkező 

tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdomésszel rendelkező 
te1mészetes személy tulajdonosainak kezességvállalását is. 

6.6. Jótállás: A Vállalkozó az átadott munkarészekre 36 hónap, a növényekre 12 hónap jótállást 
vállal. 

6.7. Amennyiben a Vállalkozó a 6.6. pont szerinti jótállási jegyet a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásáig nem adja át a Megrendelőnek, a teljesítésigazolás nem adható ki, illetőleg a 
Megrendelő a 6.1. pont szerint késedelmi kötbért érvényesít. 

6.8. Bármely · nem szerződésszerű teljesítés jogfenntmtás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről 

nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés 
következményeként megilletik. 

7. Egyéb szerződéses feltételek 

7 .1. A V állalkazó elfogadja az Állrun i Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a 
támogatás felhasználásának ellenőrzésére feljogosított szervezetek ellenőrzési jogosultságát, 
illetve - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében- a 
megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra 
hivatkozássalnem tagadja meg és e követelményeket a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
valamem1yi alvállalkozóval szemben is érvényesíti. 

7.2 . A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43 . § (l) bekezdésének d) ponlja alapján jelen szerződés 
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nyilvános, annak tartalmával és teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás üzleti titok címén nem 
tagadható meg. 

7.3. A j elen szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről a Vállalkozó utasítására, 
megrendelésre~ és a teljesítés igazolásárajogosult személy: 

Gerhard Ákos 
Velence Város Polgárinestere 
Levélcím: 2481 Velence, Tópart utca 26. 
Telefon: +36 225894Ö2 
E-mail: hivatal@velence.hu 

A jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó részéről a szerződés kapcsán nyilatkozattételre 
és kapcsolattartásrajogosult személy: 

Név: -------
Levélcím: 
Telefon: 
E-mail: 

7.4 A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerzödés mellékletét képező, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (l) bekezdés c) pontjában foglaltakra 
tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi CXCVI. törvény 3.§ (l) 
bekezdés l. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

8. A szerződés módosítása 

8.1. A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosíthatják a 
szerződésnek a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok feltételei, illetőleg az ajánlat talialma 
alapján meghatározott részét. A módosítás csak írásban érvényes, a szóbeli módosítás, 
nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 

8.2. A Felek rögzítik, hogy nem minősül a szerződés módosításnak a 7.3. pontban meghatározott 
kapcsolatta1tó személyben, illetőleg a~ elérhetőségben bekövetkezett bán~ely változás. 

9. Jogviszony megszűnése 

9 .l. A szerződés a teljesítéssel, a szerződés időtartamának lejáratával, bátmelyik fél jogutód nélleüli 
megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, illetőleg azonnali hatályú felmondással 
szünikmeg. 

9.2. Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén. A súlyos szerződésszegés eseteit a 9.3 . és a 9.4. pont határozza meg. 

9.3. A Vállalkozó részéről a szerződés súlyos megsértésétjelenti, ha 
a) Vállalkozó a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 
b) a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében febnerült okbóllehetetlenül el, 
c) 15 naptári napot meghaladó késedelem esetén, 
d) a 6.5. pont szerinti teljesítési biztosíték előill határidőben történő rendelkezésre bocsátásának 

elmulasztása. 

9.4. A Megrendelő részéről a szerződés súlyos megsértésétjelenti 
a) az együttműködési szabályoknak a Vállalkozó szerződésszerü teljesítését lehetetleimé tevő 
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megsértése, 
b) ha a Megrendelő a V állalkazó fizetési felszólítása ellenére esedékessé vált fizetési 

kötelezettségének neki felróható módon az esedékességi időpontot követő 60 napot 
meghaladóan sem tesz eleget. 

9.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidŐvel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon-, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kb t. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

9.6. A Kbt. 143. §(l) bekezdésének inegfelelően a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy- a 
Ptk.-ban foglaltak szerint- a szerződéstöl elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg 
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bú·ósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bú·óság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

9.7. Megrendelő köteles a szerzödést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól elállni, 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a V állalkazó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizárá ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásbóL · 

9.8. Ha a Megrendelő a vállalkozási szerződést a fentiek alapján felmondja, úgy a Vállalkozó és a 
Megrendelő között elszámolásijogviszony keletkezik. A MegreneJelö felméri a Vállalkozó által 
a felmondásig szaleszemen és megfelelő minöségben elvégzett feladatokat átveszi és 
ellenértékét a V állalkazónak megtéríti. A Megrendelő az előző módszerrel átvett és fe Imért 
munkák ellenértékéből levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerűtlen munkarészek 
kijavításából, illetve más vállalkozó munkába tö1ténő bevonásából erednek. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát - fokozott 
együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, ennek 
eredménytelensége esetére a jogvita eldöntésére hatáskörtől fuggöen kiköti!<. a Székesfehérvári 
Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét 

10.2. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési 
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleírás), az eljárás során feltett kérdések és 
azokra adott válaszok, a pénzügyi-műszaki ütemezés, a szerződés biztosítékai, valamint a 
Vállalkozó ajánlata. 

10.3. A jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződés bármilyen é!telmezése esetén a magyar 
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nyelv szabályai érvényesek. 

10.4. A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLill. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. (Ptk.), valamint a 3.9. 
pontban felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadók 

ll. Hatálybalépés 

11.1. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor lép hatályba; ha a 3.4. pontban megjelölt projektre 
a támogató a szerződés teljesítéséhez szükséges forrást teljes egészében a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátotta. 

11.2. A Megrendelő a támogatási forrás 11.1. pont szerinti rendelkezésre állásáról 3 munkanapon 
belül értesíti a Vállalkozót. 

11.3. A Szerződő Felek a szerződés hatálybalépést követő 15 napon belül megegyeznek a 
munkate1ület átadásának ütemezésérőL 

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják 
jóvá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből l (egy) eredeti példány a 
Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg. 

Velence, 2020 .. . . .. ............. . 
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I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.l) Név és címek 

Hivatalos név: Velence Város Önkmmányzata · 

Postai cím: Tópart utca 26. 

Ajánlati felhívás 

A Kbt. 115. §(l) szerinti eljárások esetében. 

Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ 45531215 

Város: Velence INUTS-kód: ffi.J211 !Postai irányítószám: 2481 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Molnár Krisztina osztályvezető, Velencei Polgármesteri Hivatal Telefon: +36 22 589-414 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

E-mail: hivatal@velence.hu 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.velence.hu/ l 

A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.velence.hu/ 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 

Postai cím: Muskotály köz 3. 

iVáros: Budapest INUTS-kód: ffi.Jll 

Kapcsolattartó személy: dr. Balogh László Csaba 

E-mail: kozbeszerzes@j ogiszake1to.hu 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.velence.hu/ 

A felhasználói oldal·címe: (URL) http://www.velence.hu/ 

1.2) Közös közbeszerzés 

O A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

D Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

D A szerzödést központi beszerzö szerv ítéli oda. 

1.3) Az ajánlatkérő típusa 

Az ajánlatkérő típusa 

D Központi szintü 

X Regionális/helyi szintü 

O Közjogi szervezet 

Fax: -

Nemzeti azonosítószám: 
EKRSZ_21205172 

!Postai irányítószám: 1118 Ország: Magyarország 

Telefon: +361 4650223 

Fax: +361 7999909 

O Közszolgáltató 

O Támogatott sze1-vezet [Kbt. 5.§ (2)-(3) bekezdés] 

O Egyéb: 



I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 

D Honvédelem 

D Közrend és biztonság 

D Környezetvédelem 

D· Gazdasági és pénzügyek 

D Egészségügy 

ll. szakasz: Tát·gy 

ll.l) Meghatározás 

- -------·---

D Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

D Szociális védelem 

D Szabadidő, kultúra és vallás 

D Oktatás 

D Egyéb tevékenység: 

IT.l.l) Elnevezés: A Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsake1tje és a Hivatkozási szám: 2 

Hősök Parleja infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében. -
Velence parkjainak zöld-infrastruktúra fejlesztése 

IT.1.2) Fő CPV -kód: 45211360-0 V árasfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák 

ll.1.3) A szerződés tárgya: A Velence város területén elhelyezkedő Babák Róisakertje és a Hősök Parleja 
infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében. 

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A Velence város területén elhelyezkedő Babák Rózsakertje infrastrukturális fejlesztése. A parkban a zöldfelületek teljes 
megújítása a közösség számára használhatóvá tétele. 

Részletes mennyiségek: 

Bontási munkák 
Meglévő zúzottkő blll'kolatú ke1ti utak bontása alépítménnyel együtt 20 cm vtg.: 540 m2 
Betontömb b_ontása kb. 1,5 m x 0,4 x 0,4 m mérettel: l db 
Lapkö burkolat bontása alépítménnyel együtt (lapkő 6 cm vtg., alépítmény 15 cm vtg.): 126,8 m2 
Térkö burkolat bontása alépítménnyel együtt (térkö 6 cm vtg.~ alépítill.ény 30 cm vtg.): 93,3 m2 
Kelti szegély bontása beton alapgerendával együtt bontandó térkő burkolatmellett 40x40 cm keresztmetszettel: 427 fin 
Támlás pad bontása és elszállítása a Megrendelő által kijelölt helyre (esetleges újrafelhasználáshoz): 13 db 
Hulladékgyűjtő bontása és elszállítása a Megrendelő által kijelölt helyre (esetleges újrafelhasználáshoz) : 6 db 
Rózsakapu bontása (korhadt): l db 
Meglévő fák védkőkalodázása a terven j elölt helyeken: 26 db 
Bontási munkák során kikerülö anyagok belső mozgatása gépi erővel 30 %-os lazulással számolva: 241,7 m3 
iK.ikerülő anyagok elszállítása lerakóhelyre vagy a megrendelő által kijelölt helyre: 241,7 m3 

Építési munkák: 
Tükör kiemelése blll'kolatok, szegélyek és alapozásole számára géppel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen ITI.-IV.o. 
talaj esetén 
- öntött gumiburkolat számára 40 cm vtg-ban: 70,00 m3 
- fenyökéreg burkolat számára 50 cm vtg-ban: 202,50 m3 
- homok blll'kolat számára 50 cm vtg-ban: 127,50 m3 
- térkőburkolat számára 38 cm vtg-ban: 526,30 m3 
Tükör készítés burkolatole számára - a megfelelő lejtésviszonyok kialakításával géppe~ kiegészítő kézi munkával: 2220 

1m2 
Tükör tömörítése géppel, kiegészítő kézimunkával, 95 %-os tömörségi fokig: 222 0 m2 
Kerti szegély fektetése árokásással Cl O beton alapgerendára fektetve simító cementhabarccsal hézagolva 100x20x5 cm 
méretben sziirke színben: 1725 fm 
Térkő burkolat készítése Semmelrock Citytop 6 cm vtg. világosszürke szú1ben homok besöpréssel (2 cm vtg. 0/4 zúzalék 
alap tömörítve; 15 cm vtg 0/20 zúzottkő alap tömörítve; 15 cm vtg 20/50 zúzottkő alap tömörítve; tömörített altalaj): 
1141 m2; 
Eséscsillapító öntött gum.iblll'kolat készítése az alábbi rétegrenddel (10 mm EPDM blll'kolat; 90 mm SBR; 15 cm 0/20 



zúzottkő; 15 cm vtg. 20/55 zúzottkő): 175m2 
Fenyőkéreg burkolat készítése játszászerek ütéscsillapításaként 30 cm vtg. 20-80 m.m szemcsemérettel bontott lapkő 
burkolat alépítménnyel: 140m2 
Eséscsillapító homok burkolat készítése 0,2-2 m.m szemcsemérettel 30 cmvtg-ban bontott lapkő burkolat alépítménnyel: 
255m2 
Tükörkiemelés során kikerülö anyagok belső mozgatása gépi erővel 30 %-os lazulással számolva: 1204,20 m3 
Kikerülö anyagok elszállítása lerakóhelyre leralcóhelyi illetékkel együtt: 1204,20 m3 

Kertészeti munkák 
Gyepnyesés 10 cmvtg-ban tervezett új zöldfelület helyén (cserjék, évelők): 1548 m2 
Gödörásás növényültetésen ez, száraz, földnedves tal~jban I-IV. fejtési osztályban: 
-fák számára 100 x 100 x 100 cm.méretben: 90m3 
- évelők számára 20 x 20 x 20 cm méretben: 39,40 m3 
- cserjék számára 40 x 40 x 40 cm méretben: 235,80 m3 
100%-os talajcsere ültetőgödrökben szállítással: 365m3 
Talajjavítás mütrágyával dúsított komoszt felhasználásával ültetőgödrökben: 31 t 
Hurnuszterítés 10 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézimunkával: 155m3 
Durva tereprendezés tervezett zöldfelület helyén: 1548 m2 
Automata öntözőrendszer kialakítása csepegtető rendszerzű a meglévő rózsaágyások helyén továbbá az új zöldfelületeken 
(cserjék, évelök felülete): 2081m2 
Finom tereprendezés tervezett zöldfelület helyén: 1548 m2 
Földlabdás facsemete ültetése SF 12/14 méretben kézi erővel gödörásás nélkül, karózással: 50 db 
Kanténeres szeliter cserje ültetéseK 60/80 cm méretben (18 db) és egyéb térhatároló cseljék telepítéseK 30/40 és K 
40/60 2,5 db/m2 (350m2): 893 db 
Évelő növények és díszfüvek palántáinak ültetése évelőágyba 9 cm csp méretben átl. 10 db/m2 (273m2): 273 0 db 
Alacsony cseljék telepítéseK 30/40 cm méretben átL 5 db/m2 (232 m2): 1160 db 
Gyepesítés kertészeti módszerekkel5 dkg1m2 (felülvetés) fűmag felhasználásával: 14008 m2 
Kikerülö anyagok elszállítása lerakóhelyre: 520 m3 

Közvilágítás építése: 

25 db LED-es lámpatest oszlopcsúcsra szerelve acél kandeláberrel, vezetékfektetéssei az árazatlan költségvetésben 
meghatározott müszaki tartalommal. 

A Velence város tetületén elhelyezkedő Hősök Parleja infrastrukturális fejlesztése. A parkban a zöldfelületek teljes 
megújítása a közösség számára használhatóvá tétele. 

Részletes mennyiségek: 

Nagy t~rület: 

Bontási munkák 
Meglévő térkő burkolat elbontása 20 cm-es alépítménnyel együtt, elszállítás nélkül: 42,8 m3 
Szegély bontása kiemeit vagy süllyesztett szegélyek, futósarok betongerendával elszállítás néllcül: 141,5 fm 
Bontási munkák során kikerülö anyagok belső mozgatása gépi erővell 5 %-os lazulással számolva: 75,3 m3 
Kikerülö anyagok elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi illetékkel együtt: 75,3 m3 

ÉPÍTÉSI MUNKA 
Burkolat építési munkák 
Tipegő építése terv szerint termőfölddel hézagolva fűmaggal bevetve, 3,8cm vastag: 47 db 
Szegély építése évelő és egynyári virágágyásoknak, l 00x20x5 cm méretben,szürke színben: 185,8 fm 
Tükör kiemelése burkolatok, szegélyele és alapozások számára géppel, kiegészítő kézimunkával, sík felületen lli.-IV.o. 
talaj esetén: 132,6 m3 
Tükörkészítés burkolatok számára- a megfelelő lejtésviszonyok kialakításával géppel, kiegészítő kézi mtu1kával: 766,2 
m2 
Tükör tömörítése géppel, kiegészítő kézimunkával, 95 %-os tömörségi fokig: 766,2 m2 
Finom tereprendezés a megfelelő lejtésviszonyok kialakítására: 766,2 m2 
Buszmegálló kialakítása alépítméMyel együtt: 28,4 m2 
Térkőburkolatú rámpa kialakítása, buszmegállóva vezető szakaszon: 9,5 m2 
Tükörkiemelésből kikerülö fold belső mozgatása gépi erövel15 %-os lazulással számolva: 152,5 m3 



Tükörkiemelésből kikerülö fold felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre, 15 %-os lazulással · számolva: 
152,5 m3 
Kerti szegély fektetése árokásással betonba ágyazva, simító cementhabarccsal hézagolva 100x20x5 cm méretben antraci 
színben: 820,5 fm. 
Térkő burkolat építése (a következő rétegrenddel: 6 cm vtg. Linea kombi mosott fehér térkö burkolat; 3 cm 014 
osztályozott folyami homok; 10 cm vtg CKT; 15 cm vtg homokos kavics alap tömödtve; tömörített altalaj): 766,2 m2 
Növény telepítési munkák: 
Évelő és egynyári virágágyás, valamint cserje ágyás előkészítése rotációs kapával történő talajlazítással: 632m2 
Kanténeres cse1je ültetése 40/60 cm-es növénymérettel, elterítésével 0,4 x 0,4 x 0,4 m3 -es ültetőgödör ásásával, kikerülö 
földfelesleg: 905 db 
Sövény ültetése 40/60 cm-es cserjék, 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö foldfelesleg elterítésével : 1021 
db 
Évelő és egynyári ültetése, 30*30*30cm ültetőgödör ásásával: 2964 db 
Földlabdás fa ültetése SF 18/20 méretben gödörásással és 50%-os talajcserével : 23 db 
Tereprendezés szükséges helyeken: 443 8 m2 
Fa karózása 2 db karóval23 db 
Füvesítés sík felületen talajelőkészítéssel 5 dkg1m2 fűmag felhasználásával, bolygatott területeken: 4438m2 
Utcabútor kihelyezési munkák: 
Játszótér építés: 
Tükör kiemelése burkolatok, szegélyek és alapozások számára géppel, kiegészítő kézi munkáva~ sík felü leten ill.-IV.o. 
alaj esetén: 124,8 m3 

Tükör készítés burkolatok számára - a megfelelő Iejtésviszonyok kialakításával géppel, kiegészítő kézi munkával: 480 
rn2 
Tükörkiemelésből kikerülö fold felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre, 15 %-os lazulással 
számolva:l43,52 m3 
Ke1ii szegély fektetése árokásással betonba ágyazva, simító cementhabarccsal hézagolva 100 x 20 x 5 cm méretben 
szürke színben : 123 fm 
Vörös öntött gumiburkolat építése játszóeszközök alá (10 mm vastagságú EPDM öntöttgumi burkolat készítése vörös 
színben; 50 mm vastagságú SBR öntöttgumi burkolat készítése; 10 cm 0/22 ZK; 10 cm 20/55 ZK; tömörített altalaj): 395 
m2 
Eséscsillapító homokburkolat készít és 3 O cm vtg. 0,2-2 mm szemeseméreru mosott folyami homok: 14, l m3 
Eséscsillapító homokburkolatkészítése 20 cm vtg.: 8m3 · 
Fitnesz eszközök: 
Tükör kiemelése burkolatok, szegélyekés alapozások számára géppel, kiegészítő kézimunkával, sík felületen III.-IV.o. 
talaj esetén: 34,08 m3 
Tükörkészítés burkolatok számára, a megfelelő lejtési viszonyok kialakításával géppel, kiegészítő kézimunkával: 142 
rn2 
Tükörkiemelésből kikerülö fold felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerak:óhelyre, 15 %-os lazulással számolva: 39,2 
m3 
Ketii szegély fektetése árokásással betonba ágyazva, simító cementhabarccsal hézagolva 100 x 20 x 5 cm méretben 
szürke színben: 66 fm 
Eséscsillapító fenyökéreg burkolat készítése 20 cm vtg.: 142 rn2 
Parkoló építési munkák: 
Növényszigetek kazettáiba geotextil terítés: 77m2 
Humuszterítés 40 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával: 30,8 m3 
K anténeres csetje ültetése 30/40 cm-es növénymérettel, elterítésével 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö 
földfelesleg: 235 db 
Évelő és egynyári ültetése, 30 x 30 x 30 cm ültetőgödör ásásával 360 db 
Egyéb építési mwlkák: 
Fa híd építése: 3,00 db 
Csepegtető rendszern automata öntözőrendszer kialakítása cserje- és évelő felü letek te1i1letén: 709 m2 
Zászlórúd áthelyezése: 2 db 

tK-is terület: 

Bontási munkál<: 
Építési munkák: 
Lépcső építése térkőből 1ninden munkáj ával : 3 fm 
Tipegő építése terv szerint termőfölddel hézagolva fűmaggal bevetve térkő lapok 3,8cm vastag: 150 db 
Szikkasztó kút építése coule kaviccsal a terven j elölt helyekre: 3 m3 



Kanténeres cserje ültetése 40/60 cm-es növénymérettel, elterítésével 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö 
földfelesleg: 80 db 
Kanténeres cserje ültetése 60/80 cm-es növénymérettel, 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö földfelesleg 
elterítésével: 27 db 
Sövény ültetése 60/80 cm-es cserjék, 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö földfelesleg elterítésével: 305 
db 
Évelő ültetése, 30 x 30 x 30 cm ültetőgödör ásásával: 189 db 

~özvilágítás építése: 

15 db LED-es lámpatest oszlopcsúcsra szerelve acél kandeláberrel, vezetékfektetéssel az árazatlan költségvetésben 
meghatározott műszaki tartalommal. 

A részletes müszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. 

11.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [] 

. vagy Kezdés: (2021/01/15) l Befejezés: {2021/05/31) 

A szerződés meghosszabbítható O igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.1.6) A teljesítés helye: Magyarország, Velence, hrsz.: 1623/18, 1623/20, 1623/21, 1623/22, 1623/23, 1623/24- Babák 
kertje; hrsz.: 1167- Hősök parkja. 

II.!. 7) Részekre bontás 

D Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthaták 12 D valamennyi részre D legfeljebb a következő számú részre: [] D cs~ egy részre 

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

O Az ajánlatkérő fenntmtja a jogot arra, hogy a következő részele vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket: 

X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A támogatási szerződésben meghatározott költségkorlátok csak egy 
kivitelezési szerződés esetében taJthaták be. Emellett .a Megrendelő nem tud mindkét építési helyszínen felvonulási 
területet biztosítani, így a helyszínre egyidejűleg csak egy vállalkozó tud fel vonulni. 

ll.2) A l<özbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: 2 Rész száma: l. 2 

A Velence város teliiietén elhelyezkedő Babák Rózsake1tje és a Hősök Pa~·kja 

infrastrukturális fejlesztése vállalkozási szerződés keretében. 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 45211360-0 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák 

45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével 

45112710-5 Tereprendezési munkák zöldterületen 

45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése 

45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 

45112711-2 Tereprendezési munkák parkokban 

45213316-1 Járdák kivitelezése 

77313 000-7 Parkfenntartási szolgáltatások 



77314100-5 Gyepesítés 

Kiegészítő CPV-kód: 12 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, Velence, hrsz.: 1623/18, 1623/20, 1623/21, 1623/22, 1623/23, 
1623/24- Babák kertje. hrsz.: 1167- Hősök parkja. 

Il.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

A Velence város terUletén elhelyezkedő Babák Rózsakertje in:frasuukturális fejlesztése. A parkban a zöldfelületek teljes 
megújítása a közösség száJ.nára használhatóvá tétele. " 

Részletes mennyiségek: 

IJ3ontási munkák 
Meglévő zúzottkőburkolatú kerti utak bontása alépítménnyel együtt 20 cm vtg.: 540m2 
Betontömb bontása kb. 1,5 m x 0,4 x 0,4 m mérettel: l db 
Lapkőburkolat bontása alépítménnyel együtt (lapkő 6 cm vtg., alépítmény 15 cm vtg.): 126,8 m2 
Térkö burkolat bontása alépítménnyel együtt (térkö 6 cm vtg., alépíhnény 30 cm vtg.): 93,3 m2 
Kerti szegély bontása beton alapgerendával együtt bontandó térkö burkolatmellett 40x40 cm keresztmetszettel: 427 fin 
TáJ.nlás pad bontása és elszállitása a Megrendelő által kijelölt helyre (esetleges újrafelhasználáshoz): 13 db 
Hulladékgyűjtő bontása és elszállítása a Megrendelő által kijelölt helyre (esetleges újrafelhasználáshoz): 6 db 
Rózsakapu bontása (korhadt): l db 
Meglévő fák védkökalodázása a tervenjelölt helyeken: 26 db 
Bontási munkák során kikerülö anyagok belső mozgatása gépi erővel 30 %-os lazulással számolva: 241,7 m3 
Kikerülö anyagok elszállítása lerakóhelyre vagy a megrendelő által kijelölt helyre: 241,7 m3 · 

Építési munkák: 
Tükör kiemelése burkolatok, szegélyek és alapozások száJ.nára géppel, kiegészítő kézimunkával, sík felül~ten ill.-IV.o. 
talaj esetén 
- öntött gumiburkolat számára 40 cm vtg-ban: 70,00 m3 
- fenyőkéreg burkolat számái'a 50 cm vtg-ban: 202,50 m3 
- homok burkolat számára 50 cm vtg-ban: 127,50 m3 
- térkőburkolat számára 38 cm vtg-ban: 526,30 m3 
Tükör készítés bw-kolatok számára - a megfelelő lejtésviszonyok kialakításával géppel, kiegészítő kézi munkával: 222 0 
m2 
Tükör tömörítése géppel, kiegészítő kézi munkával, 95 %-os tömörségi fokig: 222 0 m2 
Ke1ti szegély fektetése áJ.·okásással ClO beton alapgerendáJ.·a fektetve simító cementhabarccs~l hézagolva 100x20x5 cm 
méretben szürke szú1ben: 1725 fin 
Térkő burkolat készítése Selllinelrock Citytop 6 cm vtg. világosszürke színben homok besöpréssel (2 cm vtg. 0/4 zúzalék 
alap tömörítve; 15 cm vtg 0/20 zúzottkő alap tömörítve; 15 cm vtg 20/50 zúzottkő alap tömörítve; tömörített altalaj): 
1141 m2; 
Eséscsillapító öntött gumiburkolat készítése az alábbi rétegrenddel (10 mm EPDM burkolat; 90 mm SBR; 15 cm 0/20 
zúzottkő; 15 cm vtg. 20/55 zúzottkő): 175m2 
Fenyökéreg burkolat készítése játszószerek ütéscsillapításaként 30 cm vtg. 20-80 mm szemcsemérettel bontott Iápkő 
burkolat alépítménnyel: 140m2 
Eséscsillapító homok burkolat készítése 0,2-2 mm szemcsemérettel 30 cm vtg-ban bontott Iapkő burkolat alépítménnyel: 
255m2 
Tükörkiemelés során kikerülö anyagok belső mozgatása gépi erővel 30 %-os lazulással számolva: 1204,20 m3 
Kikerülö anyagok elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi illetékkel együtt: 1204,20 m3 

~(e1tészeti munkák 
Gyepnyesés 10 cmvtg-ban tervezett új zöldfelület helyén ( cserjék, évelők): 1548 m2 
Gödörásás növényültetéséhe:z, száraz, földnedves talajban I-IV. fejtési osztályban: 
-fák száJ.nára 100 x 100 x 100 cm méretben: 90m3 
- évelők számáJ.·a 20 x 20 x 20 cm méretben: 39,40 m3 
- cse1jék számára 40 x 40 x 40 cm méretben : 235,80 m3 
100%-os talajcsere ültetőgödrökben szállitással: 365 m3 
Talajjavítás műtrágyával dúsított komoszt felhasználásával ültetőgödrökben: 31 t 
Hwnuszterítés 10 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézimunkával: 155m3 



Durva tereprendezés tervezett zöldfelület helyén: 1548 m2 
Automata öntözőrendszer kialakítása csepegtető rendszerzü a meglévő rózsaágyások helyén továbbá az új zöldfelületeken 
(cserjék, évelök felülete): 2081 .rn2 
Finom tereprendezés tervezett zöldfelület helyén: 1548 m2 . 
Földlabdás facsemete ültetése SF 12/14 méretben kézi erővel gödörásás nélkül, karózással: 50 db 
Kenténeres szeliter cse1je ültetéseK 60/80 cm méretben (18 db) és egyéb térhatároló cserjék telepítéseK 30/40 és K 
40/60 2,5 db/m2 (350 m2): 893 db · 
Évelő növények és díszfilvek palántáinak ültetése évelőágyba 9 cm csp méretben átl. 10 db/m2 (273m2): 273 0 db 
Alacsony cserjék telepítéseK 30/40 cm méretben átl. 5 db/m2 (232m2): 1160 db-
Gyepesítés kertészeti módszerekkel5 dkg1m2 (felülvetés) fűmag felhasználásával: 14008 .rn2 
Kikerülö anyagok elszállítása lerakóhelyre: 520 m3 

A Velence város területén elhelye:zkedö Hősök Parkja infrastrukturális fejlesztése. A parkban a zöldfelületek teljes 
megújítása a közösség számára használhatóvá tétele. 

Részletes mennyiségek: 

N agy terület: 

Bontási munkák 
Meglévő térkő burkolat elbontása 20 cm-es alépitménnyel együtt, elszállítás néllcül: 42,8 m3 
Szegély bontása kiemeit vagy süllyesztett szegély ek, futóserek betongerendával elszállítás nélkül: 141,5 fm 
Bontási munkák során kikerülö anyagok belső mozgatása gépi erővell 5 %-os lazulással számolva: 75,3 m3 
Kikerülö anyagok elszállítása lerakóhelyre lerakóh~lyi illetékkel együtt: 75,3 m3 

ÉPÍTÉSI MUNKA 
Burkolat építési munkák. 
Tipegő építése terv szerinttermöfölddel hézagolva fűmaggal bevetve, 3,8cm vastag: 47 db 
Szegély építése évelő és egynyári virágágyásoknak, 100x20x5 cm méretben,szfuke színben: 185,8 fm 
Tükör kiemelése burkolatok, szegélyek és alapozások számára géppel, kiegészítő kézimunkával, sik felületen ill.-IV.o. 
talaj esetén: 132,6 m3 
Tükör készítés burkolatok számára - a megfelelő Iejtésviszonyok kialakításával géppel, kiegészítő kézimunkával: 766,2 
m2 
Tükör tömörítése géppel, kiegészítő kézimunkával, 95 %-os tömörségi fokig: 766,2 m2 
Finom tereprendezés a megfelelő lejtésviszonyok kialakítására: 766,2 m2 
Buszmegálló kialakítása alépítménnyel együtt: 28,4 m2 
Térkö burkolatú rámpa kialakítása, buszmegállóva vezető szakaszon: 9,5 m2 
Tükörkiemelésből kikerülö föld belső mozgatása gépi erővell 5 %-os lazulással számolva: 152,5 m3 
Tükörkiemelésből kikerülö föld felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre, 15 %-os lazulással számolva: 
152,5 m3 
Kerti szegély fektetése árokásással betonba ágyazva, simító cementhabarccsal hézagolva 100x20x5 cm méretben antracit 
színben: 820,5 fm 
Térkő burkolat építése (a következő rétegrenddel: 6 cm vtg. Linea kombi mcsott fehér térkö burkolat; 3 cm 0/4 
osztályozott folyatni homok; 10 cm vtg CKT; 15 cm vtg homokos kavics alap tömörítve; tömörített altalaj): 766,2 m2 
Növény telepítési munkák.: 
Évelő és egynyári virágágyás, valamint cserje ágyás előkészítése rotációs kapával történő talajlazítással: 632 m2 
Kenténeres cserje ültetése 40/60 cm-es növényrnérette l, elterítésével 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö 
földfelesleg: 905 db · 
Sövény ültetése 40/60 cm-es cserjék, 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kike1ülö földfelesleg elterítésével: 1021 
db 
Évelő és egynyári ültetése, 30*30*30cm ültetőgödör ásásával: 2964 db 
Földlabdás fa ültetése SF 18/20 méretben gödörásással és 50%-os talaj cserével: 23 db 
Tereprendezés szükséges helyeken: 4438m2 
Fa karózása 2 db karával 23 db 
Füvesítés sik felületen talajelökészítéssel 5 dkg1m2 fűmag felhasználásával, bolygatott területeken: 443 8 m2 
Utcabútor kihelyezési munkák: 
Játszótér építés: 
Tükör kiemelése burkolatok, szegélyekés alapozások számára géppel, kiegészítő kézi muukával, sík felületen ill.-IV.o. 
talaj esetén: 124,8 m3 
Tükör készítés burkolatok számára - a megfelelő lejtésviszonyok kialakításával géppel, kiegészítő kézi muukával: 480 



m2 
Tükörkiemelésből kikerülö föld felrakása szállítóeszközre és elszállítása Ierakóhelyre, 15 %-os lazulássa 
számolva: 143,52 m3 
Kerti szegély fektetése árokásással betonba ágyazva, simító cementhabarccsal hézagolva 100 x 20 x 5 cm méretben 
szürke színben: 123 fin 
Vörös öntött gumiburkolat építése játszóeszközök alá (10 mm vastagságú EPDM öntöttgumi burkolat készítése vörös 
színben; 50 mm vastagságú SBR öntöttgumi burkolat készítése; 10 cm 0/22 ZK; 10 cm20/55 ZK; tömörített altalaj): 395 
m2 
Eséscsillapító homokburkolatkészítés 30 cm vtg. 0,2-2 mm szemcseméretü mosott folyami homok: 14,1 m3 
Eséscsillapító homokburkolatkészítése 20 cm vtg.: 8m3 
Fitnesz eszközök: 
Tükör kiemelése burkolatok, szegélyekés alapozások számára géppel, kiegészítő kézimunkával, sík felületen III.-IV.o. 
talaj esetén: 34,08 m3 
Tükör készítés burkolatok számára, a megfelelő lejtési viszonyok kialakításával géppel, kiegészítő kézi munkával: 142 
m2 
Tükörkiemelésből kikerülö föld felrakása szállítóeszközre és elszállítása lerakóhelyre, 15 %-os lazulással számolva: 39,2 
m3 
Kerti szegély fektetése árokásással betonba ágyazva, simító cementhabarccsal hézagolva 100 x 20 x 5 cm méretben 
szürke színben: 66 fin 
Eséscsillapító fenyőkéreg burkolat készítése 20 cm vtg.: 142m2 
Parkoló építési munkák: 
Növényszigetek kazettáiba geotextil terítés: 77m2 
Humuszterítés 40 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézimunkával: 30,8 m3 
Kanténeres cserje ültetése 30/40 cm-es növénymérettel, elterítésével 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö 
földfelesleg: 235 db 
Évelő és egynyári ültetése, 30 x 30 x 30 cm ültetőgödör ásásával360 db 
Egyéb építési munkák: 
Fa híd építése: 3,00 db 
Csepegtető rendszerű automata öntözőrendszer kialakítása cse1je- és évelő felületek területén: 709 m2 
Zászlórúd áthelyezése: 2 db 

Kis ter!ilet: 

Bontási munkák: 
Építési munkák: 
Lépcső építése térkőből minden munkájával: 3 fm 
Tipegő építése terv szerint termőfölddel hézagolva fűmaggal bevetve térkőlapok 3,8cm vastag: 150 db 
Szikkasztó kút építése coule kaviccsal a tervenjelölt helyekre: 3m3 
Kanténeres cserje ültetése 40/60 cm-es növénymérettei, elterítésével 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikelülő 
földfelesleg: 80 db 
Kanténeres cserje ültetése 60/80 cm-es növénymérettel, 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kiketülő földfelesleg 
elteritésével: 27 db 
Sövény ültetése 60/80 cm-es cserjék, 0,4 x 0,4 x 0,4 m3-es ültetőgödör ásásával, kikerülö földfelesleg elterítésével: 305 
db 
Évelő ültetése, 30 x 30 x 30 cm ültetőgÖdör ásásával: 189 db 

Közvilágítás építése: 

15 db LED-es lámpatest oszlopcsúcsra szerelve acél kandeláben·el, vezetékfektetéssei az árazatlan költségvetésben 
meghatározott műszaki tatialommal. 

A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbi értékelési szempontok 

X Minőségi szempont 

- M egnevezés: 

L A kivitelezés során igénybe vett l fő ke1iészmémök alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata 



(hónap) max. 72 hónap/ súlyszám: 20 

2. l súlyszám: 

D Költség szempont - Megnevezés: l Súlyszám: 120 

X Ár szempont-Megnevezés: 

l. Ajánlati ár (vállalkozói díj) (nettó Ft) l Súlyszám: 80 

II.2.6) Becsült érték: 2 

ÉrtékÁFA nélkül: []Pénznem: [ ] [ ][] ., 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] 

vagy Kezdés: (2021/01/15) l Befejezés: (2021/05/31) 

A szerződés meghosszabbítható D igen X nem A meghosszabbítás leírása: 

11.2.8) Az ajánlattéteke vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyilt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] l Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

ll.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) D igen X nem 

TI.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók D igen X nem Opciók leírása: 

11.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

O Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 

11.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszú·ozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen D nem 

:Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

TOP-2.1.2-16-FEl-2017-00001 számú projekt 

TI.2.13) További információ 
l. A teljesítési időtartam kezdő napja tervezett, a közbeszerzési eljárás időtartamának függvényében változhat. 
2. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyes költségnemek vonatkozásában támogatási korlát érvényesül, az 
árajánlatot ennek megfelelőerr szükséges elkészíteni. A2 Ajánlatkérő a költségkorlátokat az egyéb közbeszerzés· 
dokumentumokban ismerteti. 



m. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és müszaki információk 

ll. l) Részvételi feltételek 

ID.l.l) Kizáró okokés a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. §(l) és (2) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. §(l) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 
szerinti kizáró ok érvényesítését. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Karm. rendelet 17. § (l) bekezdésének megfelelően az 
ajánlattevőnek ajánlatában-elektronikus űrlap kitöltése útján- nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) pontját a 32112015. (X. 30.) 
Karm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a lO. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 
32112015. (X. 30.) Karm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatleérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt infülmációkat. Az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt infonnációk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

A 321/2015. (X. 30.) Karm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelőerr az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett 
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban elő út kizáró ok ok. 

A Kbt. 67. §(4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § bekezdés g)-k), m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismeit alvállalkozók megnevezését. 

(A Kb t. 67. § (4) bekezdés és a Karm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő - ilyen irányú 
nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.) 

A 321/2015. (X. 30.) Karm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 
(EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkeznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban 
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatohú a cégbú·ósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbú·óság által megküldött igazolást. 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.l9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR 
rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelőerr a Icizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a 
gazdasági szerepiötöl olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles 
nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéli figyelembe venni a bú·álat során. Az ajánlatkérő 
attól filggetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési .eljárásban 
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt 
mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (l) bekezdés c) pont]: 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

ID.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolás i módok felsorolása és rövid leírása: - O Alkalmassági minimurnkövetehnény(ek) meghatározása:-

ill.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 



Az igazolás i módok felsorolása és rövid leírása: 2 Alkalmassági minimumkövetehnény( ek): 2 

Ml) Ismertetni kell a Karm. rendelet 21. § (2) bekezdés Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha: 

a), valarnint (3 a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás Ml) d lk ik 1. • · t · d't · fi lh' · 
fi l d . á ·r · afi l' • 't tt ··t • al tt b fi· d nem ren e ez az eJaras megm 1 o e 1vas e a as to vrssz e e szamr o o ev a e eJezett, e . , . . . . .. , . 
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A referenciákat a Karm. rendelet 22. 
szérint kell igazolni. 

§ (3) b k d. beruházásra vonatkozó, szerződésszerüen teljesített 
e ez ese referenciával. 

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább aAz alkalmassági feltételen belül a mermy1seg1 előírás 

következő adatokat: igazolható egy, vagy többreferenciával is. 
- teljesítés ideje, teljesítés kezdete, vége (év, hó, nap), M2) d lk zik 
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éves szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnök, vagy 
M2) A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján építőmérnök végzettségű szakemberre l, 
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló c) l fő legalább 3 év· szakmai gyakorlattal rendelkező 
nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, kertészmémök, vagy kertépítőmérnök végzettségű 
végzettségét és az eljárást megindító felhívás feladásának szakemberreL 
napjáig megszerzett szakmai gyakorlati idejüket, továbbá 
azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más Több alkalmassági feltétel ugyanazzal a szakembenel 
·agviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül aigazolható, ha megfelel valamennyi igazolni kívánt 
teljesítésbe bevonásra. Az ajánlatban csatolni kell továbbá alkalmassági feltételnek 
a végzettséget igazoló okiratának (oklevél, diploma) 
másolatát, és a szakemberek saját kezűleg aláút szakmai 
önéletrajzát, valamint a szakemberek arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
ajánlatkérő rendelkezésére fog ~!Ini a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. Az önéletrajzból 
megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági előírásnak 
való megfelelésnek 

Amennyiben az alkalmassági minimumkövetelrnényeinél 
meghatározott, adott szakember [266/2013. (VII. ll.) 
Korm. Rendelet, l. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] 
szerinti adott szakágijogosultsággal már az ajánlattételkor 
rendelkezik, úgy a végzettség és tapasztalat igazolható a 
névjegyzékben szereplő regisztrációs szám megadásával 
is, amellyel az adott felelős műszaki vezető a Magyar 
Mérnöki Kamara névjegyzékben szerepel. Ez esetben az 
ajánlatkérő az ajánlatban megjelölt szakemberek 
uogosultságát a https://www.mmk.hu/kereses/tagok szerinti 
elektronikus névjegyzék alapján ellenőrzi. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. 
§ (6)-(7), (9) és (ll) bekezdése. 



Ha alkalmassági minirnumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolás a: 

ID.l.4) A szerződés biztosítékai: 

Késedelmi kötbér: a teljes ellenszolgáltatás l %-a/naptári nap, maximum 15 napig. 

Hibás teljesítési kötbér: a teljes ellenszolgáltatás 20%-a. 

Meghiúsulásikötbér: a teljes ellenszolgáltatás 30 %-a .. 

Előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése esetén az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bek.-ben előírt 5%-on felüli 
részének megf. mértékű, az ajánlatkérő javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bek. szerinti biztosítékot nyújt. Ajánlatkérő 
elfogadja a nye1tes ajánlattevőként szerződő fél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os 
közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, va",oy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkező tennészetes személy tulajdonosainak kezességvállalását is. 

Jótállás: 36 hónap a növényekre 12 hónap. 
Részletes feltételek a szerződéstervezetben. 

111.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és l vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Finanszú·ozás: TOP-2.1.2-16-FEl-2017-00001 számú "Velence parkjainak zöld-infi:astruktúra'' projekt keretében 

3 rész- és l végszámla. Ütemezés: 
l. résszámla: 25 % készültségnél 25 %, 
2.: 50% kész.-nél25%, 
3.: 75% kész.-nél25 %, 
Végsz.: 100% kész.-nél25% mértékben, a müszaki átadás-átv. lezárása után. Számlázás a Jeigazolt teljesítést követően. 
A teljesítést ig. okirat a számla melléklete. 

Előleg: Kbt. 135. §(8) bek. szerint 30 %-ig bízt ellenében. 
Elszámolás részsz.-ból egyenlő arányban. 

Előlegfizetés: A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30.§ (l) bek. sz. 

A kiflzetés a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A.-32/B. §sz. történik. 

A Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bek., továbbá a 322/2015. Korm. r.31. §-a alkalmazandó. 

A beruházás részben az Áfa tv. 142. § (l) bek. b) pontja alkalm.-ban engedély-köteles (fordított adózás). Az 
engedélyköteles részeket az egyes részszámlákan belül külÖn kell számlázni. 

A.kérő tartalékkeretet nem hat. meg. 

Részletes feltételek a szerződéstervezetben. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.l) Meghatározás 

IV.l.l) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkéró7c esetében) 

X Nyílt eljárás 

D Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

D Nyílt eljárás 

D Meghívásos eljárás 

D Tárgyalásos eljárás 



D Meghívásos eljárás 

D Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

D Tárgyalásos eljárás 

O Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

D Versenypárbeszéd 

D Innovációs partnerség 

D Versenypárbeszéd 

D Innovációs partnerség 

IV.l.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

X A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

X Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

D Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 
[ ] 

D A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

O A dinamikus beszerzési rendszert további'beszerzők is alkalmazhatják 

Keretrri.egállapodások esetén -klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások es etén- közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.l .3) Elektronikus árlejtés re vonatkozó információk 2 

D Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adotteljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [][][J[][]/[]( ][](] (KÉ-szám!évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: (20201101. .... .) Helyi idő: (10:00) 

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlatifelhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hhlnn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: []vagy napban: [30] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.5) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Datum: (2020/101. .... .) Helyi idő: (12:00) Hely: 



V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.l) Az ajánlati biztosíték 

D Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: 

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

D Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééélhhlnn) és helye: 

V.2) További információk: 

l. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőség ét teljes körben biztosítja. 

2. Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetövé és nem követeli meg gazdálkodó · szervezet 
létrehozását (projekttársaság). 

3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r . 26. §-ának megfelelőerr az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéslcötés időpontjára
felelősségbiztosítási szerzödést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kitetjeszteni 10.000 .000,-/kár, és 30.000.000,
Ft/év méttékü és terjedelmű felelösségbiztosításra. 

4. Ajánlatkérő nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót. 

5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tattalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 

6. A módszer( ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 
l. Összesített nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) részszempont fordított arányosítás 
2. A kivitelezés során igénybe vett l fő kertészmémök szakmai tapasztalata (hónap) max. 72 hónap: egyenes arányosítás . 
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon. 

7. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (l) bekezdése alapján a 2. (minőségi) értékelési részszempont tekintetében 72 hónapban 
határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szinijét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

8. Az ajánlatkérő előúja a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek 
megfelelő részletes költségvetés benyújtását az ajánlatb an. 

9. A minőségi részszempontra tett megajánlás igazolására már az ajánlatban csatolni kell a szakember végzettségét 
igazoló dokumentumot, a szakember által saját kezűleg alálit részletes szakmai önéletrajzot, valamint a rendelkezésre 
állási nyilatkozatot. 

10. Az Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. §(l) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak aminőségi szempontra 
(A kivitelezés során igénybe vett l fó kettészmémök szakmai tapasztalata (hónap)) tett megajánlást, továbbá az azt 
alátámasztó iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot tekinti. 

ll. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 

12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.) 41. §(6) bekezdésének megfelelőerr a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági 
nyilatkozata. 

13. Ajánlatkérő az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházás-lebonyolítót. 

14. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek.-nek megfelelőerr fellúvja a gazdasági szereplők figyeimét ru·ra, hogy tánwgatásra 



irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem 
fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). 

15. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Cseh Katalin (01201) 

V3.3) E hirdetmény feladásának (megküldésének) dátuma: (2020/ l/) 

ellenjegyzem: 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence Város Polgármesterének 

248/2020. (XII.28.) határozata 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai részére a Velence 
Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal "a Velencei Híradó cím ű újság 
kiadásához kapcsolódó nyomdai szolgáltatások (előkészítés, korrektúra, kivitelezés, 
gyártás, kiszállítás) elvégzése" tárgyban megkötött szerződés l. számú módosításáról 
szóló tájékoztató megküldésre került, a kialakult álláspontjuk alapján az alábbi 
polgármesteri döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy a Velence Városgazdálkodási 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (2481 V elen ce, Tópart utca 26., képviseli: 
Pusztai László ügyvezető, adószám: 25722549-2-07, bankszámlaszám: 11742331-
21211872-00000000, a továbbiakban: Vállalkozó) kötött vállalkozási szerződésben 
rögzített tervezett példányszámot az októbertől áprilisig terjedő időszakban havi 
3800 darabban, annak nyomdai kivitelezési és egyéb járulékos díját nettó 135,
Ft/példány, összesen bruttó 141,75,- Ff/példányban rögzíti. 

2. Az l. pont szerinti szerződés-módosításból eredő többlet kiadás forrása a 2020. évi 
költségvetés tartalék-kerete terhére kerül megállapításra. 

3. Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzőt, hogy 
tájékoztassa a döntésről a Vállalkozót. 

4. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: 

Határidő: 

Gerhard Ákos polgármester 
azonnal 

polgármester 



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Velence V á ros Polgármesterének 

249/2020. (XII.28.) határozata 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai reszere "az Állami 
Számvevőszék által, a "Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
címmel készített 20184. sorszám ú jelentésben foglalt megállapításokra készült intézkedési 
tervben rögzített szabályzatok megalkotásáról" szóló tájékoztató megküldésre került, a 
kialakult álláspontjuk alapján az alábbi polgármesteri döntéssel egyetértenek: 

l. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy az Állami Számvevőszék által végzett, 
az EL-2864-00112020. iktatószámú (az ellenőrzés száma: 20184.) ellenőrzési 

jelentésben foglalt l. számú megállapításra tett javaslat alapján összeállított 
intézkedési tervnek megfelelően elkészített "Velence Város Önkormányzata 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai vezető tisztségviselőjének, 

felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése 
esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak 
rendszeréről" szóló javadalmazási szabályzatot megismerte, azt a megismert 
adattartalommal elfogadja és intézkedik az abban foglaltak végrehajtásáról. 

2. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy az Állami Számvevőszék által végzett, 
az EL-2864-00112020. iktatószámú (az ellenőrzés száma: 20184.) ellenőrzési 

jelentésben foglalt l. számú megállapításra tett javaslat alapján összeállított 
intézkedési tervnek megfelelően elkészített "Velence Város Önkormányzata 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságainak éves és időszakos üzleti terv 
tervezésének és beszámolásának szabályozására" tárgyú szabályzatot megismerte, 
azt a megismert adattartalommal elfogadja és intézkedik az abban foglaltak 
végrehajtásáról. 

3. Gerhard Ákos polgármester úgy dönt, hogy az Állami Számvevőszék által végzett, 
az EL-2864-00112020. iktatószámú (az ellenőrzés száma: 20184.) ellenőrzési 

jelentésben foglalt l. számú megállapításra tett javaslat alapján összeállított 
intézkedési tervnek megfelelően elkészített "a Velence Város Önkormányzata 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai vezető tisztségviselőinek 

teljesítményértékelésére vonatkozó" teljesítményértékelési szabályzatot 
megismerte, azt a megismert adattartalommal elfogadja és intézkedik az abban 
foglaltak végrehajtásáról. 

4. Gerhard Ákos polgármester felkéri Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzőt, hogy 
az intézkedés tényéről tájékoztassa a szabályozással érintett gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, és egyúttal gondoskodjon az elkészült szabályzatok részükre történő 
megküldéséről. 



5. A polgármesteri döntéshozatal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésén alapul. 

Felelős: 

Határidő: 

Gerhard Ákos polgármester 
azonnal 

polgármester 


