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Magyarország-Szombathely: Építési munkák
2013/S 157-273228
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,
Jászai Mari utca 2., Címzett: Révai Csaba, Szombathely9700, MAGYARORSZÁG.
Telefon: +36 94316850. Fax: +36 94316849. E-mail: info@westhull.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 26.7.2013, 2013/S 144-249951)

Tárgy:
CPV:45000000, 45100000, 45111220, 45112000, 45222100, 45232452
Építési munkák
Terep-előkészítő munkák
Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
Földkitermelési és talajmozgatási munka
Hulladékkezelő mű építése
Vízelvezetés
A következő helyett:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállási Időszak (hónap): teljes körű jótállás az ajánlattevő ajánlata szerinti időtartamban, a FIDIC 1.1.3.7 szerint a
Létesítmény 10.1 Alcikkely szerint igazolt befejezésének dátumától számítottan. A Vállalt Jótállási Időszak Ajánlatkérő
által előírt minimum időtartama 12 hónap. A vállalást egész hónapban kell megadni, tört hónapokat az Ajánlatkérő az
értékelés során nem veszi figyelembe, az ilyen megajánlás esetén is csak az egész hónapokat értékeli.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az Ajánlatkérő
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás, azaz az Egyösszegű Ajánlati Ár öt (5)
százalékát elérő teljesítési biztosítékot köt ki.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként az Ajánlatkérő a szerződés szerinti,
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás, azaz az Egyösszegű Ajánlati Ár kettő és fél (2,5) százalékát
elérő biztosítékot köt ki (jótállási biztosíték), amelyet az ajánlattevő a teljesítés időpontjában (a Létesítmény FIDIC 10.1
Alcikkely szerint igazolt befejezésétől) köteles nyújtani.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő - szállítói előleg igénylése esetén - az NFÜ javára szóló,
biztosíték nyújtására köteles. Az ajánlatkérő a szállítói előleg visszafizetési biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b)
pontja alapján, a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének
vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezességet
jelöli meg, ugyanakkor a biztosítékot az ajánlattevő - választása szerint - teljesítheti az ajánlatkérő által megjelölt
formában, vagy Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A (szállítói) előleg visszafizetési
biztosítékot - a szerződésben foglalt feltételek szerint - abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől
kezdve a biztosítékkal biztosított esemény (előlegfizetés) bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható
összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
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Ajánlattevő a szállítói előleg visszafizetési biztosíték tekintetében vegye figyelembe az egységes működési kézikönyvről
szóló 26/2012. (X.24.) NFM utasítás vonatkozó rendelkezéseit, különösen annak 135-141. §-ait.
Késedelmi kötbér: Az Egyösszegű Ajánlati Ár 0,3%-a naponta.
Késedelmi kötbér összegének felső határa: Az Egyösszegű Ajánlati Ár 10%-a.
Meghiúsulási kötbér: Az Egyösszegű Ajánlati ár 20%-a.
A Teljesítési Biztosíték és a jótállási biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő
befizetéssel vagy bankgarancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény átadásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja alapján.
Az ajánlati felhívásban előírt biztosítékok Kbt. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell (Kbt. 126. § (5) bekezdés).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.
Amennyiben a Teljesítési Biztosítékot a nyertes Ajánlattevő átutalással kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy Ajánlatkérő
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11747006-15769668 számú számlájára utalják a teljesítési biztosíték összegét.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik, a
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 sz. programban. A
jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint a támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés
Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 86,067228 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint
13,932772 %-a önkormányzati társulás önrészből kerül finanszírozásra.
A nyertes ajánlattevő részére - amennyiben azt igényli - szállítói előleg kerül biztosításra, az ajánlattevő által igényelhető
Előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 30 %-a. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében
a kifizetésre köteles szervezet a szállítói előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti
ki az ajánlattevő részére. Az előleg kifizetése több részletben is történhet, és legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül az ajánlatkérő kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni.
A „szállítói előleget” a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint igényelheti. A Megrendelő az
értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylés a Megrendelő részéről elfogadottnak minősül. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a Kbt.
126. § (6) bekezdés b) pontja szerint biztosítékot nyújt az NFÜ javára.
A szállítói előleg igénylésével kapcsolatban ajánlattevő vegye figyelembe az egységes működési kézikönyvről szóló
26/2012 (X.24.) NFM utasítás vonatkozó rendelkezéseit, különösen a 198-208. §-ban foglaltakat.
A részletes előleg fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az előleg elszámolását az Ajánlattevő
a Fizetési ütemtervében tüntesse fel, amennyiben azt igénybe veszi. Az Előleg megfizetésének a feltétele biztosíték
átadása a Közreműködő Szervezetnek.
A szállítói előleggel kapcsolatos további szabályokat a FIDIC Piros Könyv Általános Feltételek (Építési munkák
szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás
(második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január, ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)) 14.2. pontja (Előleg)
tartalmazza.
Az ajánlatkérő biztosítja az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésének a lehetőségét (306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 13. § (1) bekezdés). Az ajánlatkérő legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét
biztosítja. Ajánlattevőnek lehetősége van teljesítményarányos számlázásra, azzal, hogy az egyes számlák benyújtásának
ideje között legalább 30 napnak el kell telnie. Az Ajánlattevő a számlák benyújtását, azok számát és összegét az
ajánlatában tervezi a FIDIC szerződéses feltételek szerinti előzetes Fizetési Ütemtervben, az előrehaladásnak
megfelelően, a szerződés megvalósításának megfelelően, a KEOP elszámolási rend szerint, azzal, hogy a Közbenső
Számlák minimális értéke a Szerződéses Ár 10%-a. Az előzetes Fizetési Ütemterv csak indikatív jellegű.
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A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő biztosítja az első részszámla
kibocsátásának lehetőségét legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés
esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül
számított értékének 70 százalékánál [306/2011. Korm. rendelet 13. § (5) bekezdés].
A támogatásból elszámolható tételekre eső ellenszolgáltatás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.), az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §, a 2011. évi CXCV. törvény és a KEOP Támogatási Szerződés szerint átutalással kerül teljesítésre,
közvetlen szállítói kifizetéssel.
Az elszámolás részletes feltételeit a Szerződéses Megállapodás tartalmazza.
A Megrendelő és a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet köteles kifizetni a Vállalkozó részére:
a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbiztosíték a Közreműködő
Szervezetnél rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítve van;
b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Krend.) 14. §-ában
foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe.
A Krend. 14. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű,
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei kézhezvételétől számított 30 napon belül
történik. A Krend. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti átutalás a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei, valamint a Krend. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok
kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.
c) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe. A számlák kiegyenlítése a Mérnök által
leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei kézhezvételétől számított 30
napon belül történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
—.
Helyesen:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállási időszak (hónap): teljes körű jótállás az ajánlattevő ajánlata szerinti időtartamban, a FIDIC 1.1.3.7 szerint a
Létesítmény 10.1 Alcikkely szerint igazolt befejezésének dátumától számítottan. A Vállalt Jótállási Időszak Ajánlatkérő
által előírt minimum időtartama 12 hónap. A vállalást egész hónapban kell megadni, tört hónapokat az Ajánlatkérő az
értékelés során nem veszi figyelembe, az ilyen megajánlás esetén is csak az egész hónapokat értékeli.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az Ajánlatkérő a
szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás, azaz az egyösszegű ajánlati ár 5 %-át elérő
teljesítési biztosítékot köt ki.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként az Ajánlatkérő a szerződés szerinti,
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás, azaz az egyösszegű ajánlati ár 2,5 %-át elérő biztosítékot köt ki
(jótállási biztosíték), amelyet az ajánlattevő a teljesítés időpontjában (a Létesítmény FIDIC 10.1 Alcikkely szerint igazolt
befejezésétől) köteles nyújtani.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő - szállítói előleg igénylése esetén - az NFÜ javára szóló,
biztosíték nyújtására köteles. Az ajánlatkérő a szállítói előleg visszafizetési biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b)
pontja alapján, a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének
vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os
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közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását, vagy garanciaszervezet
által vállalt kezességet, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességet jelöli meg, ugyanakkor a
biztosítékot az ajánlattevő - választása szerint - teljesítheti az ajánlatkérő által megjelölt formában, vagy Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A (szállítói) előleg visszafizetési biztosítékot - a szerződésben foglalt
feltételek szerint - abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény
(előlegfizetés) bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében
foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól. Ennek megfelelően a szállítói előleg visszafizetési biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű [4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdés].
Ajánlattevő a szállítói előleg visszafizetési biztosíték tekintetében vegye figyelembe az egységes működési kézikönyvről
szóló 26/2012. (X.24.) NFM utasítás vonatkozó rendelkezéseit, különösen annak 135-141. §-ait.
Késedelmi kötbér: az egyösszegű ajánlati ár 0,3 %-a naponta.
Késedelmi kötbér összegének felső határa: az egyösszegű ajánlati ár 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az egyösszegű ajánlati ár 20 %-a.
A teljesítési biztosíték és a jótállási biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő
befizetéssel vagy bankgarancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény átadásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja alapján.
Az ajánlati felhívásban előírt biztosítékok Kbt. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell (Kbt. 126. § (5) bekezdés).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.
Amennyiben a Teljesítési Biztosítékot a nyertes Ajánlattevő átutalással kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy Ajánlatkérő
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11747006-15769668 számú számlájára utalják a teljesítési biztosíték összegét.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik, a
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 sz. programban.
A jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a
szerződés elfogadott végösszegének és a szerződéses árnak 86,067228 %-a EU és költségvetési támogatásból,
valamint 13,932772 %-a önkormányzati társulás önrészből kerül finanszírozásra. A támogatási szerződés módosításával
(CBA átszámítást követően a támogatási arány módosítása) kapcsolatos döntés folyamatban van, annak megfelelően
változhat a támogatási intenzitás.
A nyertes ajánlattevő részére - amennyiben azt igényli - szállítói előleg kerül biztosításra, az ajánlattevő által igényelhető
Előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 30 %-a [4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés
b) pont]. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a kifizetésre köteles szervezet a szállítói előleget
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki az ajánlattevő részére. Az előleg kifizetése
több részletben is történhet, és legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül az ajánlatkérő
kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni.
A „szállítói előleget” a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint igényelheti. A Megrendelő az
értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylés a Megrendelő részéről elfogadottnak minősül. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha a Kbt.
126. § (6) bekezdés b) pontja szerint biztosítékot nyújt az NFÜ javára.

14/08/2013
S157
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/6

HL/S S157
14/08/2013
273228-2013-HU

Tagállamok - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás

5/6

A szállítói előleg igénylésével kapcsolatban ajánlattevő vegye figyelembe az egységes működési kézikönyvről szóló
26/2012. (X. 24.) NFM utasítás vonatkozó rendelkezéseit, különösen a 198-208. §-ban foglaltakat.
A részletes előleg fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az előleg elszámolását az Ajánlattevő
a Fizetési ütemtervében tüntesse fel, amennyiben azt igénybe veszi. Az Előleg megfizetésének a feltétele biztosíték
átadása a Közreműködő Szervezetnek.
A szállítói előleggel kapcsolatos további szabályokat a FIDIC Piros Könyv Általános Feltételek (Építési munkák
szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás
(második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január, ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)) 14.2. pontja (Előleg)
tartalmazza.
Az ajánlatkérő biztosítja az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésének a lehetőségét (306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés). Az ajánlatkérő legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának
lehetőségét biztosítja. Ajánlattevőnek lehetősége van teljesítményarányos számlázásra, azzal, hogy az egyes számlák
benyújtásának ideje között legalább 30 napnak el kell telnie. Az Ajánlattevő a számlák benyújtását, azok számát és
összegét az ajánlatában tervezi a FIDIC szerződéses feltételek szerinti előzetes fizetési ütemtervben, az előrehaladásnak
megfelelően, a szerződés megvalósításának megfelelően, a KEOP elszámolási rend szerint, azzal, hogy a Közbenső
Számlák minimális értéke a szerződéses ár 10 %-a. Az előzetes Fizetési Ütemterv csak indikatív jellegű.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő biztosítja az első részszámla
kibocsátásának lehetőségét legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Az
előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított
értékének 70 %-ánál [306/2011. Korm. rendelet 13. § (5) bekezdés].
A támogatásból elszámolható tételekre eső ellenszolgáltatás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.), az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §, a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a KEOP Támogatási Szerződés
szerint átutalással kerül teljesítésre, közvetlen szállítói kifizetéssel.
Az elszámolás részletes feltételeit a Szerződéses Megállapodás tartalmazza.
A Megrendelő és a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet köteles kifizetni a Vállalkozó részére:
a) Az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbiztosíték a Közreműködő
Szervezetnél rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítve van.
b) A Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Krend.) 14. §-ában
foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe.
A Krend. 14. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű,
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei kézhezvételétől számított 30 napon belül
történik. A Krend. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti átutalás a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei, valamint a Krend. 14. § (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok
kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.
c) A Vállalkozó által benyújtott számlákat a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe. A számlák kiegyenlítése a Mérnök által
leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei kézhezvételétől számított 30
napon belül történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
60 nap
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Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Az ajánlati felhívás feladását követően releváns jogszabályi rendelkezések módosultak. Erre tekintettel a Dokumentáció
II. Kötetének (Szerződéses Megállapodás) 3.5. pontja is módosul a következők szerint:
Eredeti, módosuló rendelkezés:
"3.5 A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költségnek, az általa az Ajánlati Nyilatkozat
Függelékében megjelölt …….. %-ának megfelelő, ……….. forint, azaz …………….. forint előlegre jogosult
előlegbiztosíték ellenében. Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső
elszámolható költség 10 %-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 2007-2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése alapján kell teljesíteni, figyelemmel
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében
foglaltakra. Az előleg fizetés a vonatkozó jogszabályok szerint történik."
Helyett:
"3.5. A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költségnek, az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében
megjelölt mértékű előlegre jogosult előlegbiztosíték ellenében. Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve
a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján
kell teljesíteni, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
77. § (1a) bekezdésében foglaltakra. Az előleg fizetés a vonatkozó jogszabályok szerint történik.
Dokumentáció I. Kötet alábbi rendelkezései módosulnak:
2.b) sz. Minősítési formanyomtatvány,
Ajánlati nyilatkozat függeléke 14.2-es pont:
Eredeti, módosuló rendelkezés:
„…….. % (a szerződéskötéskor kitöltendő azzal, hogy a KEOP projekt keretében a szerződés elszámolható összegének
maximum 30%-a igényelhető) olyan pénznemben, ahogyan a Szerződés Elfogadott Végösszege fizetendő”
Helyett:
"A nettó Egyösszegű Ajánlati Árra eső elszámolható költség maximum 30 %-a, Vállalkozó előlegbekérő levelében foglalt
mértékben, olyan pénznemben, ahogyan a Szerződés Elfogadott Végösszege fizetendő."

14/08/2013
S157
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Építési beruházás - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6/6

