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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL,
BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

I/1. A BESZERZÉS TÁRGYA
I/1.1.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: Meddő szénhidrogén kutak felszámolási tervének
elkészítése.

I/1.2.

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytat le,
melynek nyomán határozott idejű szerződést köt az eljárás nyertesével.

I/1.3.

Jelen közbeszerzési eljárás egy szakaszból áll.

I/1.4.

Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati felhívás és a jelen Ajánlati
Dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), mely rögzíti az ajánlattétellel
kapcsolatos elvárásokat.

I/2. A DOKUMENTÁCIÓ MEGVÁSÁRLÁSÁNAK FELTÉTELEI
I/2.1.

A Dokumentáció ellenértékét (100.000- Ft + 25 % ÁFA) a Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0028801100000017 számú számlájára kell átutalni. (Az átutalási dokumentumon a befizetés
jogcímét [Meddő CH kutak felszámolási tervének elkészítése] fel kell tüntetni). A
befizetett tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt megküldi a
díjat átutaló címére.

I/2.2.

Az ajánlattevők a dokumentációt a befizetést igazoló hiteles dokumentum
bemutatása és egy arról készült másolat átadása ellenében vehetik át munkanapokon,
1000 – 1200 óra között – az ajánlattételi határidő napján 900 és 1000 óra között – a
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 85.
III. em. 308.) szám alatti címén.

I/2.3.

A Dokumentáció ajánlatkérőtől való megvásárlása, illetve a dokumentáció átvételét
bizonyító átvételi elismervény másolatának becsatolása az ajánlattétel és ezáltal az
eljárásban való részvétel feltétele. A megvásárolt Dokumentáció kizárólag a jelen
közbeszerzési eljárásban történő ajánlattétel érdekében használható fel,
nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.

I/2.4.

Egy ajánlattevő kizárólag egy Dokumentáció megvásárlására jogosult.

I/2.5.

Közös ajánlattétel esetén elegendő egy Dokumentáció megvásárlása.

I/2.6.

Amennyiben az ajánlattevő a Dokumentáció megküldését kéri, ajánlatkérő a kérelem
kézhezvételétől számított két munkanapon belül postai úton megküldi a kérelemben
megadott címre, feltéve, hogy a másik fél ésszerű időben kérte és a dokumentáció
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árát megfizette, és a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló eredeti vagy
egyszerű másolati bankbizonylatot kérelmével együtt ajánlatkérőnek megküldte.
I/2.7.

A Dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő 10 napon belül visszafizeti, ha
 az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást;
 az eljárás azért lett eredménytelen, mert
– ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné
válása miatt eredménytelenné nyilvánítja;
– a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenségéről dönt;
– a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely
döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el,
vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától;
 az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a
módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki.

I/2.8.

Ajánlattevő az I/2.7. pontban leírt esetekben köteles a Dokumentációt hiánytalanul
visszaszolgáltatni az ajánlatkérőnek.

I/3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ AJÁNLATI
FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA

I/3.1.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről új hirdetményt kell
közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt állapít meg.

I/3.2.

Az ajánlatkérő a felhívást az ajánlattétel határidejének lejártáig visszavonhatja, amit
szintén hirdetményben kell közzétennie.

I/3.3.

Ajánlatkérő – az ajánlattételi határidő lejárta előtt – indokolt esetben egy
alkalommal meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő meghosszabbításáról hirdetményt tesz közzé, melyben ennek indokát is
megjelöli. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról minden
ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztat.

I/4. FELVILÁGOSÍTÁS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN
I/4.1.

Az ajánlati felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő
tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra,
hogy azok minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az
ajánlattevők esélyegyenlőségét.

I/4.2.

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza a
Dokumentáció tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket,
előírásokat és meghatározásokat illetően a Kbt-ben meghatározott jogai alapján
további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze
ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a felhívással, a Dokumentációval,
a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle
kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára úgy, hogy az
ajánlattételi határidő lejárta előtti 10. napon 24:00 óráig érkezzen meg.
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I/4.3.

Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre – legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejárta előtt hat nappal – oly módon fog írásban válaszolni, hogy a
kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg
megküldi minden ajánlattevőnek, aki a Dokumentációt megvásárolta, a
Dokumentációt később megvásároló ajánlattevőnek pedig a Dokumentációval együtt
átadja a feltett kérdéseket és az arra adott válaszokat. Amennyiben a kérések időbeni
eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet küld meg az ajánlattevők számára,
azokat folyamatos sorszámozással látja el.

I/4.4.

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és
megválaszolásra.

I/4.5.

A kiegészítő tájékoztatások, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett
pontosításai a Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az
ajánlattevők számára.

I/4.6.

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet írásban az
ajánlatkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.

I/4.7.

Az I/4.2. pontban meghatározott határidő után érkező kérdés(ek)re az ajánlatkérőnek
nem áll módjában választ adni.

I/5. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
I/5.1.

Ajánlatkérő közös ajánlattevők (időszakos üzleti társulások, konzorciumok)
jelentkezését is elfogadja.

I/5.2.

Ajánlatkérő a
létrehozását, de
megállapodást
szabályozzák a
kapcsolatát.

I/5.3.

Az ajánlathoz csatolni kell a fenti együttműködési megállapodást (konzorciumi
szerződést).

I/5.4.

Az együttműködési megállapodásnak (konzorciális szerződésnek) a következő
kötelező elemeket kell tartalmaznia:
– a közös ajánlattevőket teljes jogkörrel képviselni jogosult ajánlattevő
megnevezése, címe (székhelye) és meghatalmazása jelen közbeszerzési eljárással
kapcsolatos teljes körű jognyilatkozattételre, az ajánlatkérővel való
kapcsolattartásra;
– a közös ajánlattevők korlátlan és egyetemleges kötelezettségvállalása az
ajánlatban foglaltakért, valamint a szerződés teljesítéséért;
– a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása a szerződés teljesítésével
összefüggésben, a teljesítésben való részvételük aránya;
– a közös ajánlattevők egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a
szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a megállapodás itt
meghatározott tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési
(konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben
közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való
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I/5.5.

A közös ajánlattevők összetétele a közbeszerzési eljárás ideje alatt nem változhat.

I/5.6.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az
ajánlattétel megfelel a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a versenyjogi
szabályoknak. Amennyiben a nyilatkozat a valóságnak nem felel meg, az ebből
eredő károkért az ajánlattevők teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak.

I/6. AZ AJÁNLATTÉTEL HATÁRIDEJE
I/6.1.

Az ajánlattétel határideje: 2011. január 04. 10:00 óra

I/6.2.

Az ajánlatok benyújtásának helye:
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 85. III. emelet, 344. iroda

I/6.3.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai
kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát
követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése az ajánlattevő
saját kockázatát képezik.

I/6.4.

Ajánlatkérő az ajánlatot késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad
el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási
probléma, stb.).

I/7. FORMAI KÖVETELMÉNYEK
I/7.1.

Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel, minden oldalt –
beleértve az üres oldalakat is – folyamatos sorszámmal és a cégjegyzésre jogosult
vagy az általa az ajánlat aláírására a meghatalmazott aláírásmintáját tartalmazó teljes
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személy
kézjegyével ellátva kell elkészíteni. Az ajánlatot jól lezárt csomagolásban, magyar
nyelven, 1 eredeti és 3 másolati példányban, papír formában kell benyújtani. Az
ajánlat fedőlapján szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolat” megjelölésnek.
Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatok külső
borítékján/csomagolásán fel kell tüntetni az ajánlatkérő nevét, a közbeszerzés tárgyát
(Meddő szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése) és „Az ajánlattételi
határidő (2011. január 04. 10:00 óra) lejárta előtt nem bontható fel” feliratot.

I/7.2.

Az ajánlatot a szükséges helyeken cégszerű aláírással kell ellátni. Ajánlatkérő
cégszerű aláírásként kizárólag a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja
el.

I/7.3.

Az ajánlatot A/4 formátumban, vagy A/4 formátumra hajtogatott módon, olyan
kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ún. spirálozás önmagában
nem tekinthető olyan kötésnek, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni vagy
cserélni nem lehet.

I/7.4.

Az ajánlat csak akkor tartalmazhat közbeszúrásokat, törléseket, átírást, ha az az
ajánlat benyújtását megelőzően szükséges az ajánlattevő által elkövetett hibák
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kijavításához. Ilyen esetekben a javítást a részvételi jelentkezést aláírónak a javítás
dátumának feltüntetésével (szervezeti képviselő esetén cégszerűen) alá kell írnia.
I/7.5.

Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az
ajánlattevő – konzorcium esetén konzorciumi tag –, illetőleg a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a
szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti
hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.

I/8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az attól számított
60 napig tart, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozik, hogy egyik ajánlattevővel
sem kíván szerződést kötni.
I/9. AZ AJÁNLATTÉTEL TELJESSÉGE
I/9.1.

Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.

I/9.2.

Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az
ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez
szükséges.

I/9.3.

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást,
követelményt, meghatározást, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon.
Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, nem pótolható hiányosság az ajánlattevő
kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

I/9.4.

Ajánlatának benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül
elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt, függetlenül saját
feltételeitől.

I/10. AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL KÖLTSÉGE
Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget.
Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás
lefolytatására vagy kimenetelére.
I/11. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
I/11.1.

Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz
2011. január 04. 10:00 óra.
Helye:
Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 85. III. emelet, 342. számú Tanácsterem

I/11.2.

Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőnek, jelen Dokumentáció
tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlattevők regisztrálása jelenléti
íven történik.
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I/11.3.

A bontás az ajánlatok beérkezésének sorrendjében történik, melynek során
ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők és – adott esetben – a közös ajánlattevők nevét
és székhelyét, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó nevét, valamint a kért ellenszolgáltatás összegét.

I/11.4.

Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden
ajánlattevőnek öt napon belül megküld.

I/11.5.

A késve érkezett ajánlatot – amennyiben a csomagolásból annak tartalma
megállapítható – az ajánlatkérő nem bontja fel, és nem adja vissza az ajánlattevőnek.
A késve érkezett ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően az
eljárással kapcsolatban keletkezett további összes irattal együtt 5 évig megőrzi. Ha a
csomagolásból annak tartalma nem állapítható meg, az ajánlatkérő az ajánlatot a
bontási eljárástól elkülönülten kibontja és azt ekképpen őrzi meg. A késve érkezett
ajánlatról ajánlatkérő az elkésettség tényét rögzítő jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet
az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevő számára haladéktalanul megküld.

I/11.6.

A késve érkezett ajánlatról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 napon
belül megküld az elkésett ajánlattevőnek.

I/11.7.

Az ajánlattételi határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek.

I/12. AZ AJÁNLAT TARTALMA
I/12.1.

Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kérjük
becsatolni, az alábbi sorrend szerint:

Sorszám

1.

2.

Megnevezés
Az ajánlat – az „A” jelű mellékletben található fedőlapot követő – első
oldalaként oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék szerepeljen, melyben
tételesen fel kell sorolni azokat a dokumentumokat, amelyek becsatolásra
kerülnek. A tartalomjegyzéket követően a jelen dokumentáció „B” jelű
mellékletét képező felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi
adatokat: az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetőleg a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét [Kbt.
80. § (3) bekezdés].
(„B” jelű melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra
vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló
szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségéként vállalja a 305. § (1)(3) bekezdése és a 306/A. § (1) bekezdése szerinti előírások érvényesítését,
továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia
kell.
(„C” jelű melléklet)
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Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 249. § (3)
bekezdése alkalmazásával írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Illetőleg a kizáró okok fenn nem állását
ajánlatában jogosult igazolni a Kbt. 63. §-a szerint.
3.

Alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozata csatolandó, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 60. § és 61. § (1) bekezdés
d)-e) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63.
§ (2) – (5) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §
(1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a-d) pontjai hatálya
alá.
(„D” és „E” jelű melléklet)
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

4.

5.

6.

7.

8.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz
csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzintézet által kiállított, az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi igazolást az alábbi
tartalommal:
- mióta vezeti a vállalkozás számláját,
- előfordult-e a vállalkozás számláján 60 napnál hosszabb sorban állás 2010.
január 1-től.
[Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja].
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell az elmúlt
kettő lezárt üzleti év (2008., 2009.) számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója másolatát (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét), ha nincs ilyen, akkor az ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
vagy azok könyvelőjének, könyvvizsgálójának nyilatkozatát.
[Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja]
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz
csatolnia kell cégjegyzésre jogosult által aláírt, az előző kettő üzleti év (2008,
2009.) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
[Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja]
(„F” jelű melléklet)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell a tervezői
tevékenységre vonatkozó, érvényes felelősségbiztosítás fennállását igazoló
dokumentumot (biztosítási szerződés vagy kötvény, illetve a biztosító által
kiállított igazolás) eredeti vagy egyszerű másolati formában. Csatolni kell
továbbá a biztosítási díj utolsó részletének befizetését igazoló bizonylat
másolatát, vagy a biztosító által kiállított igazolást, melyekben szerepelnie
kell, hogy a biztosítás meddig érvényes.
[Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pont].
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell a
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Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 5
évből (2006-2010.) származó, jelen közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásaira vonatkozó referenciaigazolás másolatát, vagy nyilatkozatát a
referenciával összefüggésben (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a
korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével.) A Kbt. 68.§
(1) bekezdése alkalmazandó.
A referenciákat a „G” jelű mellékletben kell összesíteni.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell
azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését,
képzettségük és szakmai életrajzuk bemutatását szakmai önéletrajz
formájában, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajzhoz
csatolni kell a végzettség, képzettség igazolására szolgáló okirat másolatát is.
[Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont]
(„H” jelű melléklet)
Egyéb dokumentumok
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselőjének aláírási címpéldányának másolatát vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a
cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az
ajánlat aláírására vonatkozó, a cégjegyzésre jogosult képviselő által teljes
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban adott meghatalmazásnak
az eredeti példányát is szükséges csatolni.
Az ajánlathoz csatolni kell a Cégbíróság által kiállított vagy az IM
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kiadott, az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati
példányát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van
folyamatban, az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges
változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott
példányának másolatát.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az
ajánlattevőknek
a
közös
ajánlattal
összefüggő
együttműködési
megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a
szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget
vállalnak, a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az
ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését
és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását.
A további szükséges adatokért ld. a jelen Dokumentáció I/5. pontját!
Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező és a részletes szerződési
feltételeket
tartalmazó
szerződéstervezetet
kitöltve,
változatlan
szövegszerkezetben és tartalommal, szignálva köteles az ajánlatához csatolni.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdésben foglaltak tekintetében.
(A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
(„I” jelű melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében.
(„J” jelű melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 72. §-ban foglaltak tekintetében.
(„K” jelű melléklet)
Az ajánlathoz a Kbt. 71. § (4) bekezdésének megfelelően a 71. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat
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csatolni kell.

I/12.1. Az ajánlatkérő a fenti igazolások, dokumentumok vonatkozásában felhívja a
figyelmet, hogy a Kbt. 4. § 9/A pontja szerinti körülmények fennállása esetén, azok
hamis nyilatkozatnak minősülnek.
I/13. AJÁNLATI ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK
I/13.1.

Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a Dokumentáció által meghatározott
műszaki/szakmai tartalomnak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő
teljesítés reális ellenértékét jelentse.

I/13.2.

Az ajánlati ár magában foglalja a Dokumentáció által meghatározott
műszaki/szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve a
vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét.

I/13.3.

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

I/14. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN
Az ajánlatok felbontása után az eredményhirdetésig sem az ajánlattevők, sem más az
ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak
információt az ajánlatok értékelésével kapcsolatban.
I/15. AJÁNLATKÉRŐ JOGAI
Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ettől eltérő
célú felhasználásról az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.
I/16. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA
I/16.1.

Ajánlatkérő a bontásnál előzetesen megvizsgálja, hogy az ajánlatok csomagolása
sértetlen-e.

I/16.2.

Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel teljes körben
lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és
nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a Dokumentációban az ajánlat
részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak
pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való
utólagos megfeleltetés érdekében.

I/16.3.

A pótolható hiányosságok körében az ajánlatkérő írásban hívja fel az ajánlattevőket
pótlásra, melyben a határidő megjelölésével tételesen felsorolja a pótlandó
dokumentumokat. Minderről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg írásban
tájékoztatja. (Amennyiben a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítették,
ajánlatkérő kizárólag az eredeti példányt veszi figyelembe az elbírálás során.)

I/16.4.

Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő írásban a többi ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos
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nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében.
I/16.5.

Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlattal kapcsolatban
esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő a
jognyilatkozattételre jogosult képviselője útján köteles megválaszolni, illetve a
hiánypótlást is cégszerűen vagy a meghatalmazásnak megfelelően kell aláírni. A
hiánypótlás keretében csatolt dokumentumokat önállóan kell folyamatos – az üres
oldalakra is kiterjedő – oldalszámozással ellátni, továbbá annak minden oldalát a
jognyilatkozattételre jogosult képviselő szignójával kell ellátni. A hiánypótlás
hiánypótlására nincs lehetőség!

I/16.6.

Ajánlatkérő az érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha:
azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után
nyújtották be;
az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően
bocsátotta rendelkezésre;
az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi
követelményeknek;
az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;
az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, illetőleg a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;
lehetetlen, vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan
aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz
az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta,
hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta –
a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán
hamis nyilatkozatot tett.

I/16.7.

Ajánlatkérő az ajánlatok érvénytelenné nyilvánításáról jegyzőkönyvet készít.

I/16.8.

Ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, az ajánlat egyéb okból történt érvénytelenné
nyilvánításáról a döntést követő öt napon belül – az indokok megadásával – írásban
tájékoztatja.

I/16.9.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

I/17. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE
I/17.1.

Ajánlatkérő 2011. január 26-án 10:00 órakor hirdeti ki az eljárás eredményét,
azonban fenntartja a jogot, hogy az elbírálási határidőt – indokolt esetben –
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítsa. Ilyen esetben az ajánlatkérő levélben
tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt.

I/17.2.

Az eredményhirdetés helye megegyezik a bontás helyszínével.
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I/17.3.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését nyilvánosan hirdeti ki,
melyre ezennel meghívja az ajánlattevőket. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven
történik.

I/17.4.

Ajánlatkérő az eljárás befejezésekor írásbeli összegezést készít, melyet az
eredményhirdetéskor ismertet és a jelen levő ajánlattevőknek átad, a távolmaradó
ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően
haladéktalanul megküldi.

I/17.5.

Az eredményhirdetésről jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő öt napon belül
megküld valamennyi ajánlattevőnek.

I/17.7.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.

I/17.8.

Eredménytelen az eljárás, ha
nem nyújtottak be ajánlatot;
kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem
tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot;
az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére
képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja;
valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit
súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről
dönt;
a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;
a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését,
és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az
eljárás lefolytatásának szándékától;

I/18. A SZERZŐDÉSKÖTÉS
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. február 09.
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II. MELLÉKLETEK
„A” jelű melléklet: Fedőlap
„B” jelű melléklet

Felolvasólap

„C” jelű melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 70.§ (2) bekezdése)
„D” jelű melléklet: Nyilatkozatminta a kizáró okokról (Kbt. 60-61.§)
„E” jelű melléklet: Nyilatkozatminta a Kbt. 60. § és 61. § szerinti kizáró okokról
„F” jelű melléklet: Nyilatkozatminta az ajánlati felhívás III.2.2) P2) pontjára vonatkozóan
„G” jelű melléklet: Nyilatkozatminta az ajánlati felhívás III.2.3) M1) pontjára vonatkozóan
„H” jelű melléklet: Nyilatkozatminta az ajánlati felhívás III.2.3) M2) pontjára vonatkozóan
„I” jelű melléklet: Nyilatkozatminta a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában
foglaltakra vonatkozóan
„J” jelű melléklet: Nyilatkozatminta a Kbt. 70. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében.
„K” jelű melléklet: Nyilatkozatminta a Kbt. 72. §-ban foglaltak tekintetében
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„A” melléklet

Az ajánlat fedőlapja
“Eredeti”
“Másolat” (a nem kívánt felirat törlendő!)

AJÁNLAT
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft., mint ajánlatkérő által kiírt

„Meddő szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése.”
tárgyú, KÉ – 36165/2010. számon közzétett közbeszerzési eljárásra.

Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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„B” melléklet

Felolvasólap
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Belföldi adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó
személy
neve:
Kapcsolattartó
személy
telefon/mobil száma:
Ajánlattevő/Kapcsolattartó
személy faxszáma:
10% feletti alvállalkozó
neve:
Székhelye:

Alulírott

mint a(z)

_____________________________________________________
(cégnév, székhely, cégjegyzékszám, nyilvántartó bíróság)
(a továbbiakban: Ajánlattevő/Konzorcium)

cégjegyzésre jogosult képviselője, hivatkozással a Közbeszerzési Értesítőben KÉ - nyilvántartási
számon közzétett tárgybeli Ajánlattételi felhívásra, a(z) Ajánlattevő nevében a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft., mint Ajánlatkérő részére a „Meddő szénhidrogén
kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában induló általános egyszerű közbeszerzési
eljárásban az alábbi ajánlatot teszem:
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Árajánlat:
Nettó összesített
ajánlati ár

ÁFA összege

Bruttó ajánlati összár

Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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„C” melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 70. § (2) bekezdés)
Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője által meghatalmazott
személy* az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi követelmény,
utasítás és kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentem, hogy az eljárásban ajánlattevőként részt kívánok venni, az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem,
megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom.
Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából,
a szerződésen alapuló szerződéseinkben vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A.
§ (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülök
– az ajánlatomban a „Felolvasó lapon” megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítem.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt.
57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot fogadja el.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam jegyzett cég a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
a.) Középvállalkozásnak minősül.
b.) Kisvállalkozásnak minősül.
c.) Mikrovállalkozásnak minősül.
d.) nem tartozik a törvény hatálya alá.

*

A megfelelő válasz aláhúzandó.

A megfelelő pont aláhúzandó. A nyertes ajánlattevőnek - legkésőbb az eredményhirdetéskor - nyilatkoznia kell arra, hogy a 2004. évi
XXXIV. Törvény szerint mikro-, vagy kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
A kis- és középvállalkozások meghatározása
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke
vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
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Jelen nyilatkozatot a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. „Meddő
szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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„D” melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alóli mentességről

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cég) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult/meghatalmazással igazolt képviselője, felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy az általam jegyzett/képviselt céggel, mint ajánlattevővel szemben nem
állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában
foglalt kizáró okok, mely szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő/alvállalkozó
aki:
A Kbt. 60.§ (1) szerint:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5)
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt,
vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy
fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat
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keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két
évnél.
A Kbt. 61.§ (1) szerint:
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél
nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses
kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat
megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Jelen nyilatkozatot a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. „Meddő
szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

A nyilatkozat becsatolandó valamennyi ajánlattevőre/a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra/az ajánlattevő részére erőforrást
nyújtó szervezetre vonatkozóan!
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„E” melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 60. § és 61. § szerinti kizáró okokról

Alulírott, mint az ………………………….. tárgyú közbeszerzési eljárásban a
…………………………………… (név, székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított
képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattevővel, és alvállakozó(i)val szemben nem állnak
fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61.§ (1) d-e) szerinti kizáró okok, amelyeket
nyilatkozatunkon kívül az alábbi – mellékletként csatolt – igazolásokkal igazolunk:
Kbt. szerinti kizáró ok
Adótartozás
Kbt. 60.§ (1) bek. e)
Vámtartozás
Kbt. 60.§ (1) bek. e)
Társadalombiztosítási járulék tartozás
Kbt. 60.§ (1) bek. e)
A letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában nincs bejegyezve;
Kbt. 61.§ (1) bek. d)
A szolgáltatás nyújtásához a
letelepedése szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg
előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik;
Kbt. 61. § (1) bek. e)

Igazolást kiállító hatóság, szerv, stb.
megnevezése, címe
APEH igazolás
VPOP igazolás, vagy a területileg illetékes
APEH által kiállított együttes adóigazolás
APEH igazolás
Cégkivonat
Engedély vagy jogosítvány hiteles másolata,
vagy - ha a közbeszerzés tárgya tekintetében
jogszabályi előírás - a szervezeti, köztestületi
kamarai tagságról szóló igazolás (adott esetben)

Jelen nyilatkozatot a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. „Meddő
szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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A nyilatkozat és az igazolások becsatolandóak valamennyi ajánlattevőre/a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra/az
ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan!
A 60. § (1) bekezdésnek g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását - a munkaügyi
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben - az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.

23

„F” melléklet

Nyilatkozat az előző 2 üzleti év
nettó árbevételéről
Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..………(cégnév)
ajánlattevő/konzorciumi tag/10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó*
cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel
kijelentem, hogy a(z)

……………………………………………………..
ajánlattevő/konzorciumi
tag/10%-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó kettő üzleti év nettó árbevétele
a következőképpen alakult:

Év

Nettó árbevétel (E Ft)

2008
2009

Jelen nyilatkozatot a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. „Meddő
szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában megindított
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

*

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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„G” melléklet

NYILATKOZATMINTA AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS III.2.3) M1) PONTJÁRA VONATKOZÓAN*
Alulírott ………………………… (név), a(z) …………………………………. (ajánlattevő megnevezése) képviseletében – az ajánlati
felhívásban előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételek M1) pontjára tekintettel – nyilatkozom, hogy a(z) …………………………….
(ajánlattevő megnevezése) az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évből az alábbi tárgyú referenciamunkával rendelkezik:
Szerződést kötő másik
fél megnevezése:

A szolgáltatás tárgya:

Az
ellenszolgáltatás
összege vagy a
korábbi
szolgáltatás
mennyiségére
utaló más adat:

A teljesítés helye
és ideje:

A teljesítés
szerződésszerű
volt-e?

A referencia az
ajánlat
hányadik
oldalán
található (adott
esetben):

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy minden egyes referenciában nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e!
Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)

*

A táblázat szabadon bővíthető.
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„H” melléklet

NYILATKOZATMINTA AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS III.2.3) M2 PONTJÁRA VONATKOZÓAN*
Alulírott ………………………… (név), a …………………………………. (ajánlattevő megnevezése) képviseletében – az ajánlati
felhívásban előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételek M2) pontjára tekintettel – nyilatkozom, hogy a(z)
…………………………………. (ajánlattevő megnevezése) az alábbi szakemberekkel (szakemberekkel) rendelkezik:
Név:

Képzettség, végzettség ismertetése:

Szakmai gyakorlat években:

Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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„I” melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 71. § (1) bekezdése a), b) és c) pontban foglaltakról
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…..… cégjegyzésre
jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után - ezennel kijelentem,
hogy
a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek az a része(i),
amellyel összefüggésben az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe:
(a közbeszerzés részeinek, feladatainak felsorolása adott esetben!)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
-

-

a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része(i) és százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:

(a közbeszerzés 10%-át meghaladó alvállalkozók megnevezése adott esetben!)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(a közbeszerzés részeinek, feladatainak felsorolása és százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, adott
esetben!) …………………………………………………………
- a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik:
…………………………………………………………………………………………………..
(adott esetben!)
Kijelentem, hogy az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékben bevonni kívánt alvállalkozója nem esik a Kbt. 60. §, illetőleg 61. § szerinti kizáró
okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. „Meddő
szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
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„J” melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 70. § (4) bekezdésében foglaltakról
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…..… cégjegyzésre
jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után - ezennel kijelentem,
hogy
cégünk jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg
más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt – alvállalkozójaként sem vesz részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást
sem biztosít.
Jelen nyilatkozatot a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. „Meddő
szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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„K” melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 72. § tekintetében
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…..… cégjegyzésre
jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után - ezennel kijelentem,
hogy
cégünk az ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó,
a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
Jelen nyilatkozatot a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. „Meddő
szénhidrogén kutak felszámolási tervének elkészítése” tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………… 2010. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS
Kútfelszámolási tervek elkészítése, majd a Megrendelővel történt elfogadtatása, a
kútfelszámolási tervek beadása a 96/2005 (X. 14.) GKM rendelet 34.§ (3)-nek megfelelően
engedélyeztetésre, vagy tájékoztatásra az illetékes bányakapitányságra. Az engedélyezési
folyamat menedzselése a jóváhagyásig. A kútfelszámolási tervek alapján kiviteli tervek
készítése, valamint a kivitelezéshez szükséges eszközök, berendezések, személyzet
specifikálása, kivitelezési költségbecslések készítése, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
bányahatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése. A kút megközelítéséhez szükséges
bejáró út megtervezése (meglevő útnál az út megerősítése, új útnál az út kivitelezése), a
kivitelezési költségek becslése. Amennyiben a kútfelszámolás kiviteli terve berendezéses és
berendezés nélküli variációt tartalmaz, akkor mindkét felszámolási módhoz meg kell tervezni
a bejáró utat. El kell indítani legalább egy írásos és egy személyes megkereséssel a területre
lépési engedélyek megszerzésének folyamatát.
A területre lépési engedélyt az 5. sz. mellékletben szereplő formában kell megkérni.
A területre lépési engedélyek írásos (levélben) történő beszerzését postakönyvi másolattal,
amennyiben a levélben történt megkeresésé eredménytelen (nem válaszol), ezeken a címeken
a személyes megkereséseket helyszíni jegyzőkönyvvel kell igazolni.
A szerződés tárgyába 50 darab kút tartozik. A felszámolási terveket 3 nyomtatott példányban
és elektronikus formában kell a Megrendelőnek átadni.
A felszámolási tervek készítéséhez a kutakkal kapcsolatban rendelkezésre álló
dokumentumokat az Ajánlatkérő biztosítja.
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IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről

a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 1024
Budapest Margit krt. 85.., cégjegyzékszáma: 01-09-908199, képviseli: Illés
Miklós ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről

a
_________________________________________________________
(székhelye:
____________________________
Cégjegyzék
szám:_________________________ , képviseli:____________________)
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.

I.
Előzmények

1.1.

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2010. december 11-én közbeszerzési eljárást indított
felszámolási tervek készítése tárgyában.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését az elbírálást követően, ________________.-én kihirdette.
Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő
Vállalkozó lett.

1.2.

Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam nevében az állami tulajdonú meddő szénhidrogén
kutak tulajdonosi jogainak gyakorlását ellátó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
egyik jogelődje a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Megrendelő mint vagyonkezelő
között az állami tulajdonú meddő kutak kezelésével, értékesítésével és
felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségek teljesítése érdekében 2005.
augusztus 31.-én vagyonkezelői szerződés került megkötésre.

1.3.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által közzétett
ajánlattételi felhívás (1. sz. melléklet), a Vállalkozónak átadott ajánlattételi
dokumentáció (2. sz. melléklet), amely a Megrendelőnek a beszerzés tárgyával
szemben támasztott szakmai, műszaki és egyéb követelményeit tartalmazza, a
Vállalkozónak, mint nyertes ajánlattevőnek az eljárásban Megbízó rendelkezésére
bocsátott ajánlata (3. sz. melléklet).
E hivatkozott dokumentumokban foglalt rendelkezések és feltételek jelen szerződés
részét képezik, a Felek szerződéses jogviszonyára irányadó rendelkezéseket
tartalmaznak. Ellentmondás esetén elsődlegesen az ajánlattételi felhívásban foglaltak
az irányadóak.
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1.4.

A fentiekben rögzített előzmények alapján a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.

II.
Szerződés tárgya
2.1.

Az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő
megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az Ajánlati Dokumentáció III. pontjában és a
szerződés 4. számú mellékletében részletezett műszak tartalommal 50 db szénhidrogén
kutatási, feltárási céllal létesített mélyfúrás műszaki felszámolási tervének elkészítését.

2.2.

A munkasorán igénybevett terület helyreállítása, továbbá a munka során keletkezett
károk megtérítése a Vállalkozó feladata.

2.3

A szerződés tárgyába tartozó 50 db mélyfúrás felsorolását az 5. számú melléklet
tartalmazza. A kutak kútdokumentációit (kutat hordozó ingatlan tulajdoni lapjait,
kútkönyveket) a Megbízó a szerződés aláírását követően átadja át a Vállalkozónak.

2.4

A felszámolási tervek elfogadásáról, a szerződés teljes körű, minden kútra vonatkozó
teljesítésről a felek teljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzíteni
kell, hogy a teljesítés szerződésszerű történt–e.

2.5 .

A feladat a következők szerint tekinthető teljesítettnek:
-

A tervek Ajánlattételi Dokumentáció III. pontjában és a szerződés 4. sz.
mellékletében meghatározott műszaki tartalommal történő elkészítése
A tervek Megrendelő általi előzetes jóváhagyása
Az engedély köteles terveknél az illetékes bányakapitányság által történt
engedélyezése
A bejelentés köteles terveknél az illetékes bányakapitánysághoz történt bejelentést
követő 30 nap eltelte
A területre lépési engedélyek beszerzésének a műszaki leírásban előírt módon
történő dokumentálása
A tervek 3 nyomtatott és 1 elektronikus adathordozón történő átadása

2.6

A terveket a Vállalkozó nyújtja be engedélyeztetésre és tudomásulvételre az illetékes
bányahatósághoz.. Amennyiben a hatóságok a tervekkel kapcsolatban hiánypótlást ír
elő a Vállalkozó köteles együttműködni a hiánypótlások elkészítésében.

2.7.

Vállalkozó a 2.1. pontban foglalt kötelezettségei teljesítésére a szerződés megkötésétől
számított 120 napig köteles. A 120 napba nem tartozik bele a Megrendelő szerződés
véleményezésével töltött ideje. Nem jelent teljesítési határidő túllépést a területre
lépési engedélyek beszerzésének, a személyes megkeresések 120 napon túli teljesítése.
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III.
Vállalkozási díj és fizetési feltételek

3.1.

Vállalkozót a 2.2. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
________________ Ft + ________________ Ft általános forgalmi adó, azaz
_________________________________ forint + ____________________ forint
általános forgalmi adó összegű vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét, kivéve az engedélyezési eljárásban
fizetendő hatósági díjakat. A Megrendelőt a fenti vállalkozási díjon, és az
engedélyezési eljárás hatósági díjain túl, további fizetési kötelezettség nem terheli.

3.2. A Vállalkozó azon elkészült, leadott felszámolási tervek alapján, amelyeknek a
teljesítése a 2.5 pont szerint megtörtént és a teljesítést a Megrendelő képviselője
igazolta, havonta jogosult részszámla kibocsátására.
3.3. A résszámla összegének kiszámítása az alábbiak szerint történik: a 3.1. pont szerinti
vállalkozási díj osztva 50-el (a kutak számával), majd a kapott összeg szorozva az adott
hónapban a Megrendelő által elfogadott tervdokumentáció számával.
3.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó számláját, annak
befogadásától számított 30 (harminc) napon belül átutalás útján kiegyenlíti a Vállalkozó
_______________________________ számú bankszámlájára. A Megrendelő jogosult a
számlát kifogásolni, abba Vállalkozóval szembeni követelését beszámítani. Ekkor
vállalkozó a Megrendelői kifogásnak megfelelő összegről köteles számlát kibocsátani a
Megrendelő részére. Ennek elmaradásáig a Vállalkozót késedelmi kamatot nem
érvényesíthet Megrendelővel szemben.
3.5. A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes ajánlattevő és a
Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog
szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a
havonta nettó módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetéseknél a kifizetést
teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség
nélkül – abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,
vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
3.5.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzés megvalósításához kapcsolódóan
került megkötésre. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése esetén a
szerződésben rögzített a Vállalkozót megillető díjazás kifizetése az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

3.6.

A Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján meghatározott fizetési határidő (a szerződésszerű
teljesítést követő 30. nap) eredménytelen elteltét követően a Vállalkozó jogosult a
Megrendelő ……………….-nél vezetett ……………………számú fizetési számlája
terhére beszedési megbízást benyújtani. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 305.
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§ (4) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetére alkalmazandó beszedési megbízás
teljesítésére szóló, a Megrendelő részéről a fenti pénzforgalmi szolgáltatójának adott
hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata a jelen szerződés mellékletét képezi.
IV.
Szerződésszegés, felelősség
4.1.

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát
megtéríteni.

4.2.

Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt
nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja
elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a
Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

4.3.

Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a
teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő
határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítéséből eredő jogokat.

4.4.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó ismételt és/vagy súlyos
szerződésszegése esetén jogosult a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a
szerződéstől elállni.

4.5.

Ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke 500.000.- Ft azaz
Ötszázezer forint. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető a
pénzösszegnek a Megrendelő BVH Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200000288011-00000017 számú számlájára történő befizetéssel, bankgarancia
biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel. A jól teljesítési garanciát a 2.5. pont szerinti teljesítésig,
a 2.4 pont szerinti jegyzőkönyv aláírását megelőzően kell biztosítani, amelynek
legalább a jegyzőkönyv aláírásának dátumát követő 180 napig érvényesnek kell lenni.
A jól teljesítési garanciát a Megrendelő akkor veheti igénybe, ha a tervek elfogadására
a Vállalkozó hibájából nem kerül sor, illetve ha a Vállalkozó nem működik együtt a
Megrendelővel a felszámolási terv elfogadásának folyamatában. A jól teljesítési
garancia igénybevételére azt követően kerülhet sor, hogy a Megrendelő legalább egy
alkalommal írásban felszólította a Vállalkozót a teljesítésre. A garancia
visszafizetésére a határidő leteltét követően, vagy a minden kútra vonatkozó hatósági
engedély kiadását követően kerülhet sor.

4.6.

Vállalkozót a neki felróható okok miatt, bekövetkezett késedelmes teljesítés esetén
kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a késedelmesen teljesített
rekultivációs tervekre a 3.3. pont szerint számított díj 0,5%-a késedelmi naponként, de
összesen maximum annak 20%. A mennyiben a késedelem idejére fizetett kötbér
mértéke összesen eléri a teljes vállalkozási díj 10%-át, Megrendelő jogosult a
Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni a szerződéstől.

4.7.

A Vállalkozó 1.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát
arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti a 2.1. pont szerinti
kötelezettségét.

4.8.

Az 4.6 pontban kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól
nem mentesíti.
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4.9

Vállalkozót a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelőnek vagy harmadik
személyeknek okozott károkért teljes kártérítési felelősség terheli. A Vállalkozó
kártérítési felelőssége kiterjed a Megrendelő által elszenvedett azon károkra is,
amelyek Vállalkozó gondatlan adatszolgáltatásával összefüggésben merültek fel.
V.
A felek egyéb jogai és kötelezettségei

5.1

Megrendelő, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban NFM),
illetve az általuk kijelölt szervezet vagy személy jogosult a Vállalkozó, illetve annak
alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését ellenőrizni. Vállalkozó nem mentesül a
felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.

5.2

Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles
megfizetni Vállalkozónak.

5.3.

Megrendelő (Ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés
teljesítése céljából magára vonatkozó kötelezettségként vállalja, a Kbt. 305. § (1)-(4)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés teljesítése
céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó
kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (5)-(6) bekezdése szerinti előírások
érvényesítését. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésre a Kbt. 306/A. § (1) és (2)
bekezdése megfelelően alkalmazandó.

5.4.

A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors elvégzését.

5.5.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés,
illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó
köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó
felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja,
Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha a Vállalkozó a szerződéstől nem áll el, úgy a
Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály
vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetésére vezetne.

5.6.

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja.
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VI.
Alvállalkozók

6.1.

Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben
egyébként résztvevőket igénybe venni.

6.2.

A Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott 10% feletti alvállalkozók a
következők:
a) cégnév: ……………………………………………………………
székhely: ..…………………………………………………………
b) cégnév: ……………………………………………………………
székhely: ..…………………………………………………………

6.3.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
A Vállalkozó csak a nyertes ajánlatában felsorolt alvállalkozókat veheti igénybe a
szolgáltatás teljesítése során.

VII.
A felek együttműködése

7.1.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely
a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

7.2.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás
indul.

7.3.

A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját
cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését
megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek
átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

7.4.

A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

7.5.

A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:
Név:
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Telefon:
Telefax:
E-mail:
A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):
Név:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

VIII.
Vegyes rendelkezések

8.1.

Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen
szerződés aláírására és teljesítésére.

8.2.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég
igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

8.3.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést a nevükben aláíró személy megfelelő, a
vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így
részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

8.4.

Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettségük vagy érdekkörükben
lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

8.5.

Szerződő Felek a Kormány 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozatának megfelelően
lehetőséget biztosítanak az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzésének.

8.6.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés hatálya alatt a szerződés tárgyát képező
feladatokra megfelelő engedélyekkel, műszaki-technikai felszereltséggel rendelkezik,
és egyúttal szavatosságot vállal arra, hogy a kötelezettségeit mindenkor jogszerűen és
gondosan eljárva teljesíti.

8.7.

A jelen szerződésben rögzített vállalkozási díjat a költségvetési keret terhére a NFM
finanszírozza, emiatt jogosult a szerződés, a teljesítés és az elszámolás ellenőrzésére.
A szerződés annak aláírásával lép hatályba.
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8.8.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi
perben alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy
a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.9

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint
az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen vállalkozási szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.
A szerződés 8 számozott oldalt tartalmaz.
Budapest, 2011.

Megrendelő
Vállalkozó
(cégszerű aláírás)
(cégszerű aláírás)
_________________________________________________________________________
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4. sz. melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS
Kútfelszámolási tervek elkészítése, majd a Megrendelővel történt elfogadtatása, a
kútfelszámolási tervek beadása a 96/2005 (X. 14.) GKM rendelet 34.§ (3)-nek megfelelően
engedélyeztetésre, vagy tájékoztatásra az illetékes bányakapitányságra. Az engedélyezési
folyamat menedzselése a jóváhagyásig. A kútfelszámolási tervek alapján kiviteli tervek
készítése, valamint a kivitelezéshez szükséges eszközök, berendezések, személyzet
specifikálása, kivitelezési költségbecslések készítése, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
bányahatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése. A kút megközelítéséhez szükséges
bejáró út megtervezése (meglevő útnál az út megerősítése, új útnál az út kivitelezése), a
kivitelezési költségek becslése. Amennyiben a kútfelszámolás kiviteli terve berendezéses és
berendezés nélküli variációt tartalmaz, akkor mindkét felszámolási módhoz meg kell tervezni
a bejáró utat. El kell indítani legalább egy írásos és egy személyes megkereséssel a területre
lépési engedélyek megszerzésének folyamatát.
A területre lépési engedélyt az 5. sz. mellékletben szereplő formában kell megkérni.
A területre lépési engedélyek írásos (levélben) történő beszerzését postakönyvi másolattal,
amennyiben a levélben történt megkeresésé eredménytelen (nem válaszol), ezeken a címeken
a személyes megkereséseket helyszíni jegyzőkönyvvel kell igazolni.
A szerződés tárgyába 50 darab kút tartozik. A felszámolási terveket 3 nyomtatott példányban
és elektronikus formában kell a Megrendelőnek átadni.
A felszámolási tervek készítéséhez a kutakkal kapcsolatban rendelkezésre álló
dokumentumokat az Ajánlatkérő biztosítja.
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5. sz. melléklet

Sorszám Hosszúnév

Z
Talpmély
Adria
ség

Rövidnév Település

Y

723 141 201 874

91

2 337

658 038 203 847

96

280

1.

ABONY

Abony-1

2.

BUGYI

Bugyi-1

3.

BUZSÁK

Bu-08

Somogyszentpál

530 970 143 142

114

1 695

4.

BUZSÁK

Bu-13

Somogyszentpál

530 628 143 638

121

2 058

5.

DABRONY

Da-1

Nagyalásony

520 717 210 538

148

4 000

6.

DEMJÉN-KELET

DK-355

Andornaktálya

752 248 278 197

138

1 400

7.

DEMJÉN-KELET

DK-369

Demjén

749 357 278 257

245

1 108

8.

DERECSKE

Der-I

Konyár

849 591 218 916

98

5 205

9.

EGYEK

Egyek-3

Tiszafüred

783 098 250 520

91

3 195

10.

ENDRŐD

En-18

Mezőtúr

773 198 180 420

84

2 838

11.

EPERJEHEGYHÁT

E-2

Gutorfölde

473 765 145 233

252

2 018

12.

ÉRSEKCSANÁD

Écs-3

Sükösd

651 595 101 750

156

559

13.

FEDÉMES-SEKÉLY

Fs-25

Hevesaranyos

735 932 297 848

238

800

14.

FERENCSZÁLLÁS

F-64

Kübekháza

748 855 94 006

79

2 380

15.

GÁTÉR

Gátér-1

Gátér

720 891 151 311

88

3 000

16.

GÖRGETEG

G-1

Görgeteg

525 847 90 920

138

2 059

17.

HAHÓT

H-11

Pusztamagyaród

483 319 144 817

212

1 708

18.

HAHÓT-SÖJTÖR

HS-45

Hahót

484 552 147 151

221

1 452

19.

HAJDÚNÁNÁS

Hn-1

Hajdúnánás

828 655 275 770

99

2 000

20.

HAJDÚSZOVÁT

Ht-1

Hajdúszovát

831 556 231 770

93

1 582

21.

HERCEGSZÁNTÓ

Herc-1

Hercegszántó

642 654 66 523

98

1 400

22.
23.

IGAL
IGAL

Ig-4
Ig-5

Igal
Szentgáloskér

564 111 131 498
561 099 133 335

174
213

802
802

24.

JAKABSZÁLLÁS

Jak-1

Jakabszállás

692 433 158 729

112

2 000

25.

KÁNYAVÁR

Kv-1

Lasztonya

471 736 137 898

177

2 151

26.
27.

KAPOSFŐ
KISZOMBOR

Kfő-2
Zomb-04

Kaposfő
Kiszombor

542200 118064
758 078 92 506

171
81

2505
2 832

28.

KÖRÖSSZEGAPÁTI

K-01

Berekböszörmény 846 747 193 730

98

1 357

29.

LOVÁSZI

L-412

Gosztola

457 066 138 838

305

1 453

30.

NAGYKŐRÖS-ÚJ

Nk-U-07

Nagykőrös

706 469 184 316

118

1 700

31.

NAGYLENGYEL

Nl-237

Petrikeresztúr

471 391 156 930

231

3 115

32.

NAGYTILAJ

Nt-1

Olaszfa

488 121 184 935

180

1 405

33.

PUSZTAFÖLDVÁR

Pf-009

Kardoskút

778 859 131 751

92

1 820

34.

Ruzsa-10
Sjs-04

Ruzsa
Berzék

705585 108689
792 157 299 130

112

35.

RUZSA
SAJÓHÍDVÉG-SEKÉLY

2400
804

36.

SZEGHALOM-ÉSZAK

Sz-É-02

Füzesgyarmat

812 869 203 481

86

2 050

37.

SZENTGYÖRGYVÖLGY

Szen-1

Szentgyörgyvölgy 448 962 157 978

193

3 195

38.

SZOLNOK-HAJTÓTANYA

SzH-07

Tószeg

727 661 200 755

93

2 104

39.

TARANY

Tar-01

Tarany

513 931 94 121

133

2 944

40.

TÁSKA

Tás-4

Táska

534 082 143 895

117

2 201

41.

TISZAGYENDA

Tigy-1

Tiszaroff

760 440 223 412

89

3 161

40

Abony

X

42.

ÚJSZILVÁS

43.

Cegléd

713 842 204 410

94

2 223

ÚJUDVAR-DALLOSPUSZTA D-01

Újudvar

491 888 134 243

183

2 606

44.

VASZAR

Vasz-2

Gyarmat

530 890 235 529

128

2 180

45.

VASZAR-DÉLNYUGAT

Vasz-DNy-1 Nemesgörzsöny

524 398 230 395

123

2 623

46.

VÁT

Vát-1

Vát

477 804 217 825

191

2 518

47.

VÉTYEM

V-2

Tormafölde

465 803 137 152

216

1 911

48.

VÉTYEM

V-6

Tormafölde

465 215 138 395

231

1 725

49.

VIZVÁR
ZAGYVARÉKAS-ÉSZAK

Viz-19
Za-É-1

Bélavár
Zagyvarékas

506380 87861
729 993 211 876

115
88

2506
2 697

50.

Újszil-3
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6. sz. melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott,

_________________,

_______________

helyrajzi

mint

számú

a

__________

___________(település)
művelési

ágú

terület

tulajdonosa engedélyt adok a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú
Kft. (1024 Budapest, Margit körút 85.) részére, hogy a tulajdonomat képező
földterületen lévő ____________ megjelölésű meddő szénhidrogén kút
megközelítése, és a felszámolási tervben szereplő munkálatok elvégzésének
céljából a földterületre belépjen.
Jelen engedélyem kiterjed a meddő szénhidrogén kút mindenkori tulajdonosára,
valamint az általa felhatalmazott személyekre (megbízottakra, kivitelezőre).
A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. a terület tulajdonosát a
munkálatok megkezdése előtt 15 nappal értesíti.
Jelen engedélyemet azzal a feltétellel adom, hogy amennyiben zöldkár
keletkezik a belépés vagy hasznosítás során, úgy annak megtérítését a kút
tulajdonosa magára vállalja.
Kelt:……………………. 2011. ……………. hó ………. nap

Engedélyező

Tanú I.

Tanú II.

Név:……………………………

Név:…………………………...

Sz.ig.:………………………… ..

Sz.ig.:………………………….
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