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Ajánlattételi FELHÍVÁS 

 
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata  

Kispesti Egészségügyi Intézete 
nyilvános ajánlattételt hirdet 

 
a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest  Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a 
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézete 
vagyonkezelésében álló ingatlan – Berzsenyi utcai Felnőtt háziorvosi rendelő (1191. Budapest, 
Berzsenyi u. 3.) – teljes ivóvíz- és szennyvízhálózatának felújítására.  

 
1. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése:  

 
A 1191. Budapest, Berzsenyi u. 3. szám alatt található Felnőtt háziorvosi rendelő 
infrastruktúrájának víz- és csatornahálózata egyidős az épülettel. Állapota és állaga 
tükrözi az elmúlt évek folyamatos használatát és a természetes elhasználódásból 
eredő problémákat, hibákat.  
Eredeti tervek nem állnak rendelkezésre, megtekintés alapján rekonstruálható. 
Ajánlatkérő felmérése alapján a tervezett munka mennyiségét az alábbi táblázat 
tartalmazza, melyet kérünk a 8. számú mellékletben meghatározottak szerint 
feltüntetni.  
 

 
A végzendő tevékenység nem e-építési napló köteles.  
Jelen Ajánlattétel a Felnőtt háziorvosi rendelő víz- és szennyvíz hálózatának 
részleges felújítására korlátozódik, nem képezi részét a szaniterek (csaptelep, 
mosdókagyló, wc, stb.) cseréje. A kibontott régi vízvezetékek, illetve a bontásból és a 
beépítésből keletkező egyéb bármilyen, a kivitelezés során keletkezett hulladék 
(levágott műanyag csövek, purhab, kisebb falvésésekből eredő beton, tégla, vakolat, 
stb.) elszállítása nyertes Vállalkozó feladata. Konténeres hulladék-elhelyezés esetén 
a konténerhez szükséges közterületfoglalási engedélyt Ajánlatkérő biztosítja. Az alap 
víz- és csatorna vezeték cseréje a visszacsapó szelepig kivitelezendő. A kibontott 
vízvezetékek helyére kell az új vízvezetékeket beépíteni, új nyomvonal kijelölésére 
nincs lehetőség. A cserélendő hideg-, melegvíz (wc, kézmosó kiállások) 
csőhálózatok kiépítését minimális falbontási munkálatokkal kell végezni, 
visszajavítása a Vállalkozó feladata. A munkavégzés ütemezését Budapest Főváros 
XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézetével kell 
egyeztetni az egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. 

Munkanem megnevezése Tervezett mennyiség Munkadíj

Irtás, föld- és sziklamunka Konténeres szállítás 20 m3

Általános épületgépészeti szigetelés Vízvezeték és csatornahálózat 108 mm/500 m

Rákötés 84 db

PVC KGEM lefolyó vezetékek szerelése 310 m

Ivóvízvezeték építése 500 m

Csővezetékek bontása 820 m

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése szerelvényezés DN 15, DN32, DN40; 58 db

Összesen:

Épületgépészeti csővezeték szerelése
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a fent említett feladat teljes elvégzésének költségét 
és valamennyi a munkával kapcsolatban felmerülő járulékos költséget (ha szükséges 
állványozást, takarításokat, stb.). A teljesítésigazolás kiállításának feltétele – melynek 
költsége a vállalkozót terheli – az illetékes hatóság által kiadott vízminta vizsgálat 
eredménye.  
 
 

2. Az ajánlattételi kiírás adatai 
 

Az Ajánlatkérő:   Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata  
     Kispesti Egészségügyi Intézete  
     1195. Budapest, Ady Endre út 122-124. 
 
Az Ajánlattétel jellege:  Nyilvános ajánlattétel-pályázat  
 
Az Ajánlattétel célja:  víz- és szennyvízhálózat felújítása 

 
Az Ajánlat benyújtásának címe: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 
              Kispesti Egészségügyi Intézete  
              1195. Budapest, Ady Endre út 122-124,  
              elektronikusan: titkarsag@euint.kispest.hu 
 
Az Ajánlat benyújtásának módja: postai úton, elektronikusan vagy személyesen 
 
Ajánlattételi határidő: 2022. november 21. 10.00 óra 
Ajánlatkérő a feladat elvégzésével és felmérésével kapcsolatban helyszínbejárásra 
lehetőséget biztosít 2022. november 14-én 10 órától 12 óráig, előzetes telefonos 
egyeztetés alapján, telefonszám: +36 30/271-42-12 

 
Az Ajánlattétel nyelve: magyar  
 
Az Ajánlatok felbontásának helye, ideje:  
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézete 
2022. november 21. 11.00 óra. Az Ajánlattevők az Ajánlattétel bontásán jelen lehetnek. 
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlatok benyújtásától számított 5 
munkanapon belül 
 
A ajánlattételi dokumentáció a Kispesti Egészségügyi Intézet honlapjáról 
(https://euint.kispest.hu/index.php), valamint a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest 
Önkormányzatának honlapjáról (https://uj.kispest.hu/) tölthető le.  
 

3. Az ajánlattételi felhívás közzététele  
Kispesti Egészségügyi Intézet honlapja ( https://euint.kispest.hu/index.php) 
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának honlapja (https://uj.kispest.hu/) 
 
Ajánlattételi feltételek 

 
3.1 Ajánlatot nyújthat be:  

 
egyéni vállalkozó, vagy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1) bekezdés 1) pontja 
szerint átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság), aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a 
vállalkozási szerződéstervezetben foglaltaknak, illetve a ajánlattételi felhívás 
feltételeinek eleget tesz. 
 
 

mailto:titkarsag@euint.kispest.hu
https://euint.kispest.hu/index.php
https://uj.kispest.hu/
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3.2 Ajánlattételi eljárásban történő részvétel feltételei: 
 

a) pontosan és hiánytalanul kitöltött, ezen ajánlattételi eljárás mellékleteinek – 1. 
vagy 2., 3-8. és 9. – példányát, határidőben történő beadása; 

b) Ajánlatkérő a BM közhiteles nyilvántartása alapján ellenőrzi, hogy ajánlatadó nem 
áll csődeljárás, vagy végelszámolás alatt; 

c) Ajánlatkérő ellenőrzi a NAV közhiteles nyilvántartását, amennyiben Ajánlatadó 
nem szerepel benne, úgy „ 0-s” igazolás mellékletként benyújtandó; 

d) egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy szakmai 
alkalmasságának  igazolása a víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő, vagy 
vízszerelésre szakosodott államilag elismert szakvizsga megléte, és bizonyítvány 
benyújtása; 

e) cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál cégkivonaton a cég 
tevékenységei között  szerepel víz-, gáz-, fűtés-szerelésre utaló tevékenység; 

f) az Ajánlattevő rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évre legalább 1 
db, vízhálózat-felújításról szóló referenciával, melyben a kivitelezés összértéke 
min. nettó 10 millió Ft, és a szerződést az előírásoknak megfelelően teljesítette; 

g) Ajánlattevő köteles benyújtani az építési-szerelési (Conctractor’s All risks) C.A.R 
típusú felelősségbiztosítását, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni építési-
szerelési tevékenység vonatkozásában, mely fedezet tartalmazza, különösen a 
meglévő épületekben, építményekben, vezetékekben és közművekben okozott 
károk biztosítását, minimum 5 millió Ft/év és minimum 2 millió Ft/kár(esemény) 
összeghatárig; 

a) Ajánlattevő felelős műszaki vezetőjének rendelkezésre állását önéletrajzzal és 
bizonyítvánnyal igazolja. 

 
Az Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 
 
Mellékletek: 

− jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet) 
vagy,  

− jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet),  

− nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi feltételeket és a mellékelt vállalkozási 
szerződés-tervezetben foglalt feltételeket elfogadja, valamint, hogy az esetlegesen 
alvállalkozóként foglalkoztatott harmadik fél átlátható szervezetnek minősül-e (3. 
számú melléklet), 

− Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest 
Önkormányzatával, valamint az Ajánlattétel kiírójával szemben nincs semmilyen 
lejárt tartozása (4. számú melléklet), 

− összeférhetetlenségi nyilatkozat (5. számú melléklet), 

− nyilatkozat az Ajánlattevő képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési 
cím, telefon, fax, e-mail, valamint a bankszámlaszám (6. számú melléklet), 

− egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő 
szervezetnek tekintendő (7. számú melléklet), 

− vállalkozó árajánlata (8. számú melléklet), 

− vállalkozási szerződés-tervezet (9. számú melléklet), 
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlatadót, elektronikus levélben, maximum 3 munkanapos határidő 
kitűzésével hívja fel hiánypótlásra, mely kizárólag a formai hiányosságok pótlását biztosítja. 
 
A hiány pótlása nem eredményezheti az Ajánlat módosítását.  
 
Nincs helye hiánypótlási felhívásnak, ha az Ajánlattévő nem az ajánlattételi 
felhíváshoz kiadott mellékleteket töltötte ki, és nem a 8. számú mellékletben 
meghatározott formai követelményeket teljesíti.  
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4. Az ajánlat formai követelményei 
 

Az ajánlatokat a 2. pontban rögzítettek szerint kérjük benyújtani. 
 
Amennyiben személyesen történik a benyújtás úgy az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, 
magyar nyelven kell benyújtani 1 példányban. 
 
A borítékra kizárólag az Ajánlattétel tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 
 
„Ajánlattétel 2022. Berzsenyi Felnőtt Háziorvosi rendelő víz- és szennyvízhálózat felújítás” 
 
Az Ajánlatkérő lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, minden az ajánlattételi 
határidőn túl benyújtott, vagy elektronikusan beérkezett ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 
Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, 
pontosan kitöltve és aláírva köteles benyújtani.  
 
Az Ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozással 1-től 
kezdődően kell ellátni. 
 
A 8. számú melléklet kötelező tartalma az árazott költségvetés, mely 
alapinformációként mennyiséget és mennyiségi egységárat is tartalmaz. Lehetőség 
szerint kérjük TERC programmal készített ajánlat benyújtását.   
 

5. Az Ajánlatok bontása 
 

Az ajánlattételi ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Lebonyolító végzi a 
ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontban. Az Ajánlatok felbontásán, a Lebonyolító 
képviselőjén kívül az Ajánlattévők, illetve meghatalmazottaik lehetnek jelen. A képviseleti 
jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.  
Az Ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán 
jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.  
Az Ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az Ajánlattevők nevét, lakóhelyét 
(székhelyét). 
 
Az Ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.  
 
A Lebonyolító az Ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az Ajánlattevőknek 
erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. 
 

6. Az Ajánlattétel érvénytelenségeinek esete 
 

A Bíráló Bizottság az Ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. 
A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az Ajánlatot, ha  
 
a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi 

határidő után nyújtották be; 
  

b) azt olyan Ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, 
korábbi fizetési kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette;  

 
c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően 

csatolta, ideértve, ha az Ajánlattevő nem a ajánlattételi dokumentációhoz csatolt 
mellékleteket töltötte ki és írta alá; 

  
d) az Ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az Ajánlattevő 

nem tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot; 
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e) az Ajánlattevő valótlan adatot közölt; 
 

f) az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy nem teljes körűen tett 
eleget. 

 
7. Az ajánlattételi ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

 
A Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján 
bírálja el és rangsorolja az érvényes ajánlattételi ajánlatokat, szükség szerint szakértők 
bevonásával. A Bíráló Bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal 24 
órával meghosszabbíthatja.  
 
Az elbírálás fő szempontjai:  
 

− Összességében a gazdaságilag legelőnyösebb ár. (A legelőnyösebb árat adó 
Ajánlattevő 60 pontot kap, ehhez képest kerül meghatározásra minden egyéb 
ajánlatot adó pontszáma.) 

− A kivitelezési határidőre nyitva álló 25 napot nem elérő befejezési határidő. (A 
legkevesebb kivitelezési napra Ajánlatot tevő 20 pontot kap, ehhez képest kerül 
meghatározásra minden egyéb ajánlatot adó pontszáma.) 

− Garancia idő vállalása (építészeti kivitelezési és beépített eszközökre vonatkozó, 
minimum 24 hónapot meghaladó vállalás esetén, a leghosszabb időt vállaló 
Ajánlattevő részére jár 20 pont. (A 24 hónapot elérő vagy meghaladó vállalás 
esetén jár 20 pont, 23-18 hónap között 10 pont, 17-12 hónap között 5 pont) 

 
Összesen elérhető legmagasabb pontszám: 100 
Az ajánlattételi ajánlatok elbírálása során a Bíráló Bizottság jogosult megvizsgálni az 
Ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére és ennek során a csatolt 
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.  
 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:  
 
a) az ajánlattételi eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,  
b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,  
c) a döntés indokát, 
d) ajánlattételi eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt 

ajánlattevő megjelölését,  
e) egyéb, az Intézet által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 

 
8. Összeférhetetlenség 

 
Az ajánlattételi eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha az Ajánlatok 
elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki 
maga is Ajánlattevő, vagy  
 

− annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont),  

− annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,  

− annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 

− ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
 

9. Az ajánlattételi eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 
 

Érvénytelen az ajánlattételi eljárás, ha az ajánlattétel elbírálásakor az összeférhetetlenségi 
szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik Ajánlattevő az eljárás tisztaságát 
vagy a többi Ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el.  
 
 
A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha  
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a) nem érkezett ajánlat,  
b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, 
c) az egyik Ajánlattevő sem tett a ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelő 

ajánlatot. Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról. 
 

10. Eredményhirdetés, szerződéskötés 
 

Az Intézet az Ajánlattétel nyertesével vállalkozási szerződést köt. A nyertes Ajánlattevő 
visszalépése esetén az Intézet jogosult az ajánlattételi eljárás soron következő 
helyezettjével vállalkozási szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró 
számára. 

 
11. Egyéb rendelkezések  

 
A nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződés megkötését követően annak tartalma szerint 
köteles a munkálatokat megkezdeni.  
 
Mellékletek:  
 
1. számú melléklet:  Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára  
2. számú melléklet:  Jelentkezési lap társaságok számára  
3. számú melléklet:   Nyilatkozat az ajánlattételi feltételek elfogadásáról,  

 szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről  
4. számú melléklet:  Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval 
    szemben fennálló tartozásról  
5. számú melléklet:  Összeférhetetlenségi nyilatkozat  
6. számú melléklet:  Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról  
7. számú melléklet:  Nyilatkozat átlátható szervezetről  
8. számú melléklet:  Vállalkozó árajánlata 
9. számú melléklet:  Vállalkozási szerződés-tervezet   
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1. számú melléklet 
 
 

Jelentkezési lap  
magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 

 
 
 
 

 

 

 

Budapest, 2022. november ……….  

 

 

 

        ……………………………………………. 

        Ajánlattevő  aláírása  

 

 

 

 

       …………………………………………….. 

        ₁ Meghatalmazott esetén 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Honlap címe:  

Számlavezető bankjának neve:  

Bankszámla-száma:  

Meghatalmazott neve:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
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2. számú melléklet  
 

Jelentkezési lap  
társaságok, civil szervezetek számára 

 
 
 
 

 

Társaság neve, cégformája:  

Székhelye:  

Postacíme:  

E-mail címe:  

Statisztikai számjel:  

Cégnyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Számlavezető bankjának neve:  

Bankszámla-száma:  

Képviselőjének neve, beosztása:  

Meghatalmazott neve₂:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 

 

 
 

 

Budapest, 2022. november ……….  

 

 

 

        ……………………………………………. 

        Ajánlattevő  aláírása  

 

 

 

 

       …………………………………………….. 

        ₁ Meghatalmazott esetén 
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3. számú melléklet  

 
Nyilatkozat 

 
 

az Ajánlattételi és a szerződési feltételek elfogadásáról és az ajánlati kötelezettségről 
 
 
 
 
 

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

Ajánlattevő  kijelentem, hogy az Ajánlattételt részletesen megismertem, az Ajánlattétel feltételeit, a 
ajánlattételi kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

 
Az Ajánlattételhez mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy 
a vállalkozói jogviszonyban – a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 
harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.  
 
 
Kijelentem, hogy az Ajánlattételi felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom.  
 
 
 
 

 
Budapest, 2022. november ……. 

 
 
 
 
 
 

       …………………………………………………...
       Ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet  

 
Nyilatkozat 

 
Kiíróval szemben fennálló tartozásról 

 
 

 
…………………………………………………………………………… (név), mint a 

…………………………………………………………………………… (társaság neve) vezető 

tisztségviselője, kijelentem, hogy 

− a tulajdonos Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatával szemben 

bérleti/használati-, díj és súlyadó, valamint építményadó tartozásom:    

     * van/ nincs;  

− kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem:  

     * van/ nincs,  

 
melyeket az alábbi okiratokkal igazolok:  
 

1. ……………………………………………………………………………..  

2. ……………………………………………………………………………..  

 
 
Budapest, 2022. november ……… 
 
 
 

 
 
 

        …………………………………………………….  
       Ajánlattevő  aláírása/cégszerű aláírás  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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5. számú melléklet 

 
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 
 
 
 
 
 

…....................................................................... Ajánlattevő, a jelen okirat aláírásával kijelentem, 
hogy velem szemben nem állnak fenn, az Ajánlattételi felhívás 9. pontjában foglalt 
összeférhetetlenségi okok. 

 
 
 
 
 

 Budapest, 2022. november ……. 
 
 

 
 
 
 

            ………………………………………………… 
           Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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6. számú melléklet  

 
Nyilatkozat  

 
a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról  

 
 

Alulírott ………………………………………… /név/ mint a …………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy az Ajánlattétellel kapcsolatos 

mindennemű nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint az Ajánlattétellel 

kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi 

címre kérem postázni:  

 
Címzett:…………………………………………………………………………………  
 
Cím:……………………………………………………………….……………………..  
 
Telefonszám:……………………………………………………………………………  
 
E-mail cím:……………………………………………………………………………... 
 
Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, annak 

következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a 

fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon 

kézbesítettnek minősül.  

 

Bankszámlavezető pénzintézet:………………………………………………………  

 

Bankszámlaszám:………………………………………………………………………  

 

Bankszámlával rendelkezni jogosult: ………………………………………………...  

(név, lakcím vagy székhely)  

 

 

 

Budapest, 2022. november ……..  

 

 

 

 

             …………………………………………………………  

            Ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet  

Átláthatósági nyilatkozat 

 

 
Alulírott ……………………………………… /név/, mint a ………………………………………………… 

…………………. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a 

társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. /1/. bek. 1./ pontja 

szerinti átlátható szervezetnek minősül.  

 

Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem 

tervezünk olyan változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható 

szervezetnek.  

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem 

minősülne átlátható szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok az Intézettel közölni, mely alapján az 

Intézet a vállalkozói szerződést jogosult felmondani.  

 

 

 

Budapest, 2022. november ……. 

 

 

 
         ……………………………………………………. 

                  Ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet  

       Vállalkozói árajánlat 
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9. számú melléklet  

      Vállalkozási szerződés  

       TERVEZET 

 
amely létrejött egyfelől  

 

Név:   Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata  

    Kispesti Egészségügyi Intézete  

székhely:   1195. Budapest, Ady Endre út 122-124. 

telefon/fax:   +36 (1) 282-9639 

adószám:   15519164-1-43 

bankszámla:   11784009-15519164-00000000 

e-mail:    titkarsag@euint.kispest.hu  

képviseli:   Dr. Kumin Marianna M.Sc. főigazgató főorvos 

mint Intézet, a továbbiakban Intézet 

 

másrészről:    

székhelye:   

elérhetősége:   

képviseli:    

címe:.    

adószáma:  

pénzforgalmi számlaszáma: 

mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó 

 
1. Szerződés tárgya: 

 
1.1 Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi 

Intézete 2022. november 9-én ajánlattételi felhívást tett közzé a „Budapest, Berzsenyi 
u. 3. számon található Felnőtt háziorvosi rendelő víz-szennyvíz hálózatának 
felújítása” tárgyában. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a nyertes 
Ajánlattevő ajánlattételi felhívás eljárás keretében benyújtott ajánlati dokumentációja, 
melyben foglaltak alapján Ajánlatkérő szerződést köt. 
 

1.2 Vállalkozó kijelenti, hogy az adott (1191. Budapest, Berzsenyi u. 3.) ingatlant 
műszakilag felmérte, előzetes helyszíni bejárása során részletesen megismerte, a 
pontos méretekkel tisztában van, a feladat teljesítését elvállalja, a teljesítéshez 
szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal rendelkezik és szerződésszerű 
tevékenységvégzést követően rendeltetésszerű használatra alkalmasak maradnak, 
illetve azok lesznek. 

 
2. Teljesítés: 

 
2.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglalt feladatok kivitelezését 

2022. december ….. -ig elvégzi. 
 

2.2 Teljesítés helye: 1191. Budapest, Berzsenyi u. 3.  
 

2.3 Teljesítés megkezdésének feltétele az ajánlatot elbíráló bizottság pozitív döntése és a 
hivatalos eredmény kihirdetése és a munkaterület átadása.  
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2.4 A vállalkozói szerződésszerű teljesítésigazolásra Dr. Kumin Marianna M.Sc. 
főigazgató főorvos jogosult. 

 
3. Vállalkozási díj, pénzügyi elszámolás 

 
3.1 Fizetési ütemezés: Az Intézet telepítési ütemenként egy darab számlát fogad be, 

mely számlabefogadás feltétele a Vállalkozó által elvégzett munka készre jelentése, 
melyet nyomáspróba jegyzőkönyvvel igazol. A teljesítésigazolás kiadásának feltétele 
a vízmintavételi eljárás lefolytatása.  
 

3.2 Az Intézet a vállalkozási díjat átutalással, a teljesítés igazolásától számított 30 napon 
belül egyenlíti ki, a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján a 
szerződésben megjelölt bankszámla számára. 
 

3.3 A Vállalkozó érdekköréből kieső események miatt (pl: veszélyhelyzetből adódó 
kijárási tilalom, megrendelt alkatrész nem érkezik meg időben), az árajánlatban 
feltüntetett berendezés/anyag típusától eltérhet – műszaki egyenértékűség igazolása 
esetén –, ha az új berendezés árban és teljesítményben megegyezik az Ajánlatban 
megjelölt termékkel, azonban erről köteles az Intézet képviselőjét előzetesen, írásban 
értesíteni.  
 

3.4 Vállalkozó kötelezettsége a számla hatályos jogszabályoknak megfelelő kiállítása és 
a műszaki dokumentáció megfelelő összeállítása. 
 

3.5 A számla benyújtásakor Vállalkozónak csatolnia kell az Intézet által aláírt műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint a kiépített vízhálózatra vonatkozó garanciális 
nyilatkozatot. 
 

3.6 A szerződés Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatti felmondás 
esetén az Intézet meghiúsulási kötbérre jogosult. Súlyos szerződésszegésnek 
minősül különösen;  

a) ha a Vállalkozó hibásan teljesít és a hibás teljesítésre történő intézeti 
felhívástól számított 15 napon belül a hibát nem javítja ki, 

b) Intézet felhívja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre, de Vállalkozó annak 
a felhívástól számított 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A meghiúsulási 
kötbér alapja a vállalkozói díj teljes összege. A meghiúsulási kötbér mértéke 
10%. 

 
3.7 Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésbe foglalt feladatok maradéktalan 

elvégzéséért Vállalkozót ………………………………………………………….. Ft + ÁFA 
összeg illeti meg.  
 

 Az Intézet előleget nem fizet, de előteljesítést elfogad.  
 

4. Információ kezelése 
 

4.1 A Vállalkozó az Intézet előzetes engedélye nélkül a nevében kötendő szerződés 
tartalmát, specifikációt, tervet, rajzot és információt más személynek nem adja ki, 
kivéve azt a személyt, akit a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alkalmazott. Az 
ilyen információ átadása bizalmasan kezelendő és csak a szerződés teljesítéséhez 
szükséges mértékű lehet. 
 

4.2 A Vállalkozó a szerződéses okmányokban foglaltakat és a tudomására jutott 
információkat a szerződés teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használhatja 
az Intézet engedélye nélkül. 
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4.3 A felek bizalmas információkezelésére vonatkozó megállapodásai a szerződés 
bármilyen okból történő megszűnésén túl is érvényesek. 
 

5. Szerződés módosítása 
 

5.1 A szerződés bármely részére vonatkozó módosítás vagy változtatás kizárólag 
írásban, minden fél egyező akaratának nyugtázásával érvényes. Ennek kifejezetten 
utalnia kell a szerződésre, a dátumra és a szerződő felek nyilatkozattételére, 
meghatalmazott aláírásával ellátva. 
 

5.2 A Vállalkozó nem ruházhatja át sem részben, sem teljes egészében a jelen 
szerződés teljesítésére vállalt kötelezettséget, kivéve ha ehhez megszerezte az 
Intézet előzetes hozzájárulását. 

 
6. Értesítések 

 
6.1 A szerződést érintő kérdésekben minden értesítést írásban kell közölni, személyes 
 kézbesítés, posta, fax vagy bármely elektronikus adatcsere alapján. Azzal a 
 feltétellel, hogy a szerződés lényegét érintő kérdéseket 3 napon belül levélben is 
 meg kell erősíteni. 
 

  6.2  Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
 
  Intézet részéről: 
  Kapcsolattartó neve:    
  Telefonszám:    
  E-mail cím:   
 
  Vállalkozó részéről:   
  Kapcsolattartó neve:    
  Telefonszám:    
  E-mail cím:  
   

7. Vitás kérdések rendezése 
 

7.1  E szerződésben, és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. 
Vonatkozó fejezetei a mérvadóak. 

 
7.2  Ha a szerződés teljesítése alatt vagy azzal kapcsolatosan vitás kérdések merülnek 
  fel, úgy a felek elsősorban egyeztető tárgyalás útján igyekeznek a vitás kérdéseket 
  rendezni. 
 
7.3  Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek 

 közös megegyezéssel, illetve mediátori közreműködéssel próbálnak egyezségre 
jutni. Ezek eredménytelensége esetére értékhatártól függően a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság, illetve a Budapesti Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 
7.4  A felek kötelesek a szerződés szerinti egyéb kötelezettségeiket továbbra is ellátni, 
  feltéve, hogy más megegyezés nem jött létre közöttük. 

 
8. Teljesítési határidők, garanciák  

 
8.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglalt feladatok 
 kivitelezését 2022. december …….ig elvégzi (a továbbiakban: Határidő). Vállalkozó 
 felé nem róható fel késedelmes teljesítés, ha a telepítési munkálatai a Vállalkozó 
 érdekköréből kieső események miatt (pl: veszélyhelyzetből adódó kijárási tilalom, 
 megrendelt alkatrész nem érkezik meg időben), objektíve indokolhatóan nem teszik 
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 lehetővé a munka elvégzését, azonban erről legkésőbb két nappal a határidő előtt 
 köteles a Intézet képviselőjét előzetesen, írásban értesíteni.  
 
8.2. Vállalkozó a határidő betartását annak figyelembevételével vállalja, hogy az Intézet  
 a területet munkaterületként az alábbi időpontokban tudja Vállalkozó részére átadni. 
 2022…………………….. 
 
8.3. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat olyan 

számottevő késedelemmel tudná elvégezni, ami az adott feladat eredményének az 
Intézet tevékenységi körében történő alkalmazhatóságát nagymértékben zavarja, 
vagy meghiúsítja, vagy a Vállalkozó a hibás teljesítés kijavítására tűzött észszerű 
határidőn belül a hibákat nem javítja ki, az Intézet jogosult elállni és a meghiúsulási 
kötbért követelni. 

 
9. A Vállalkozó felelőssége 

 
9.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződéssel összhangban megfelelő 
 körültekintéssel és gondossággal köteles végezni munkáját. 
 
9.2. A Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen szerződés megkötésére a munkával 
 kapcsolatos mindazon adatok megfelelő tanulmányozása alapján vállalkozott, 
 melyeket az Intézet bocsátott rendelkezésre és módja volt megszerezni az Ajánlat 
 benyújtásának határidejéig. 
 
9.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy munkavégzése során betartja az előírt 
 munkavédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, balesetvédelmi és vagyonvédelmi 
 előírásokat. Munkája során köteles betartani az intézet házirendjét. 
 
9.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a költségvetésben szereplő valamennyi munka 
 végzéséhez mindennemű jogszabály által megkívánt képesítéssel és engedéllyel 
 rendelkezik. A szerződő Felek egyidejűleg megállapodnak abban, hogy jelen 
 szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó a tevékenység végzéséhez való 
 jogosítványát bármilyen okból elveszítené. 
 
9.5. Vállalkozó a kivitelezési munka ideje alatt köteles megfelelő képesítésű helyszíni 
 képviselője útján a munkát felügyelni és irányítani. Vállalkozó minden körülmények 
 között felelősséget vállal az alkalmazottjaiért.  
 
9.6. Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka, a jogszabályoknak, 
 szabványoknak, egyéb hatósági előírásoknak megfelelő. 
 
9.7. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során az Intézet utasításai szerint és 
 érdekeinek megfelelően köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a 
 Vállalkozó által végzett munka részleteire, így különösen a munkavégzésre, és nem 
 teheti a teljesítést terhesebbé. 
 
9.8. Vállalkozó az elvégzendő munkára vonatkozóan Alvállalkozót foglalkoztathat, de 
 annak teljesítéséért sajátjaként felel. 
 

10. Kötbér 
 
10.1. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési Határidőre nem végzi el maradéktalanul, és 
 kifogástalanul a jelen szerződésben meghatározott feladatokat, vagy a kijavítást 
 nem határidőre, vagy nem megfelelően végzi el, úgy kötbér fizetésére köteles.  
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10.2. A kötbér mértéke az alábbiak szerint kerül megállapításra: 
 

o Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a teljesítéssel 
késedelembe esik, akkor a késedelemmel érintett minden naptári napra 
vonatkozóan a nettó szerződéses érték 15 %-át köteles késedelmi kötbér 
címén az Intézet részére megfizetni.  

o Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a 
hibásan teljesített mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő 
hibás teljesítési kötbért köteles az Intézet részére megfizetni.  

o Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén a Vállalkozó a 
teljes nettó vállalkozási díj 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles 
megfizetni az Intézet részére. 

 
10.3. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége késedelem esetén a késedelem 

megszűnésekor, vagy az Intézet felszólításakor, hibás teljesítés esetén az erre 
vonatkozó nyilatkozat közlésekor, meghiúsulás esetén pedig szerződésszegés 
elkövetésekor, a teljesítés megtagadása esetén az erről való tudomásszerzéskor, 
vagy a teljesítést lehetetlenné tevő körülmény bekövetkeztekor áll be. Az Intézet 
jogosult az esedékessé vált kötbért a vállalkozási díjba beszámítani, abból levonni. 
Az Intézet szerződésszegésre rámutató, vagy kötbérfizetésre felszólító nyilatkozata 
nem jelenti azt, hogy az Intézet egyéb igényeiről (pl.: azt követő késedelemre 
vonatkozó kötbérösszeg) lemondana. 
 

10.4. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés 
alól, valamint nem érinti az Intézet jótállási, illetve szavatossági jogainak 
érvényesítését.  
 

10.5. Vállalkozó esetleges, adott szerződéses feladatra, kötelezettségre vonatkozó 
ismételt szerződésszegése (pl.: szabott póthatáridő elmulasztása) esetén a 
vonatkozó kötbér ismételten érvényesíthető.  
 

10.6. Az Intézet minden esetben jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát 
Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

 
11. Egyéb rendelkezések 

 
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után 3 példányban jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés nem, vagy nem 
kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

 
Budapest, 2022. november  …… 
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