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Ajánlattételi felhívás  
alacsony összegű beszerzés a közbeszerzésről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 

343/2015 sz. módosított törvény 117 § értelmében  

    

1. Ajánlatkérő azonosítása  

Megnevezés:              Csalár (Čeláre) község  

Székhely:    Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince  

Stat. sz.:    00319252  

Adószám:    2021243114  

Képviseli:    Vojtech Ádám, polgármester  

 Email:                 obec.celare@gmail.com   

 tel.:      +421 907856579  

Közbeszerzési ügyekben a kapcsolattartó személy:  

Név:     Michal Kováč  

2. Beszerzés tárgya 2.1.  Beszerzés megnevezése:   

„A Szent Mihály arkangyal templom tornyának javítása Csalár (Čeláre) községben”  

2.2. CPV-kódok, közös közbeszerzési szójegyzék:  

Fő  CPV szójegyzék:  45000000-7 Építési munkák,  44212210-4 Tornyok  

2.3. A közbeszerzés típusa: építési munkák kivitelezéséről szóló beszerzés   

2.4. Szabadon hozzáférhető a közbeszerzési törvény 2 § 5. bekezdés o) pontja 

értelmében a törvény 6. és 7. bekezdéséhez kapcsolódóan:  

Nem szabadon hozzáférhető építési munka/termék/szolgáltatás.  

2.5. Szerződés típusa: Vállalkozói szerződés  

2.6. A szerződéses kötelezettség teljesítési határideje/a beszerzés tárgya szállítási 

határideje: A közbeszerzés eredményeként létrejött érvényes és hatályos 

Vállalkozói szerződés alapján megvalósuló építési terület átvételétől számított 60 

munkanapon belül, legkésőbb 2019.11.08-ig.  

2.7. A közbeszerzési eljárás menete: Alacsony összegű beszerzés a közbeszerzésről  

és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 343/2015 sz. 

módosított törvény 117 § értelmében (továbbiakban „Kbt.”).  

3. A beszerzés tárgya megvalósításának helye  

3.1. A beszerzés tárgya teljesítésének helye: Csalár (Čeláre) templom.  

4. A beszerzés tárgya leírása és mértéke  

4.1. A beszerzés tárgya a Szent Mihály arkangyal templom tornyának javítása Csalár 

(Čeláre) községben a mennyiség kimutatás értelmében és mértékében, amely 

minden ajánlattevő számára kötelező érvényű.    

4.2. Amennyiben a beszerzés tárgya leírásában a gyártóra, gyártási folyamatra, 

kereskedelmi megjelölésre, szabadalomra, típusra, származási/gyártási területre 

vagy helyre vonatkozó követelmény található, aminél a beszerzés tárgya 

pontosabban nem írható le, a megrendelő ennek ekvivalensét is engedélyezi, 

miközben a kínált ekvivalens minőségének a megkövetelttel azonosnak vagy attól 

http://cpv.klasyfikacje.eu/sk/37000000-8/
http://cpv.klasyfikacje.eu/sk/37000000-8/
http://cpv.klasyfikacje.eu/sk/37000000-8/
http://cpv.klasyfikacje.eu/sk/37000000-8/
http://cpv.klasyfikacje.eu/sk/37000000-8/
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jobbnak kell lennie, amit az ajánlattevőnek külön ajánlattételi lapon kell 

megindokolnia.  

5. Helyszíni szemle:    

5.1. Az érdeklődő a község polgármesterénél telefonon jelentkezik a helyszíni szemle 

konkrét időpontjára, mégpedig legalább egy nappal a tervezett időpont előtt.   

6. Alternatív megoldás: nem lehetséges  

7. A beszerzés feltételezett értéke: 20.300,47 € ÁFA nélkül  

8. Az árajánlatok benyújtása  

8.1. Az árajánlatokat szlovák nyelven és € pénznemben kell benyújtani.  

8.2. A beszerzés tárgyának árajánlatát, amely a beszerzés tárgya teljesítéséhez 

kapcsolódó összes költséget magában foglalja, az egész beszerzés tárgyára 

vonatkozóan kell benyújtani.  

8.3. Az árajánlatok benyújtási határideje 2019.09.09. napig 09:00 óráig van 

meghatározva.  

8.4. Az ajánlatok benyújtásának és jelölésének módja   

- Az árajánlatokat papír alapú formában kell kézbesíteni zárt borítékban „VO-

Čeláre“ jelöléssel vagy   

- e-mailben, miközben az üzenetet kell „VO-Čeláre“ jelöléssel ellátni, és az e-

mailt legalább az elolvasása igazolásának kérésével kell biztosítani, majd 

elküldeni a közbeszerzőnek az igazolást az ajánlatot tartalmazó e-mail 

elolvasásáról.  

8.5. Az ajánlatok benyújtásának/kézbesítésének címe/helyszíne:   

- AUTORITA, s.r.o., Popradská 78, 040 11 Košice  

- e-mail: autorita3@gmail.com , +421 915934159  

Az ajánlatok benyújtásánál az ajánlat kézbesítésének időpontja a meghatározó a 

8.3 pontban feltüntetett határidőben, az ajánlati felhívás e pontja szerinti kézbesítési 

helyre.   

9. Az ajánlatok kötöttségi ideje: 2019.09.30-ig  

10. A beszerzés tárgya finanszírozási feltételei  

10.1. A beszerzés tárgya az ajánlatkérő saját forrásaiból lesz finanszírozva, esetleg más 

pénzügyi támogatásból, előlegek nélkül.   

10.2. A számlák kifizetése készpénzmentes átutalás formájában lesz megvalósítva a 

szállító bankszámlájára, az általa kiállított adóokirat - számla kézbesítése után, a 

beszerzés tárgya kivitelezését és átadását követően.   

A számlák esedékessége rendszerint a megrendelőnek való kézbesítésüktől számított 

30 nap, a számlát az érvényes gazdasági és számviteli jogszabályok értelmében kell 

kiállítani. A megrendelő az egyes számlák fizetési határidejét meghosszabbíthatja, 

tekintettel a pénzügyi lehetőségekre, amennyiben ez indokolt lesz.  

11. Az ajánlattevők részvételi feltételei  

11.1. SZEMÉLYI ALKALMASSÁG a Kbt. 32 § szerint  

Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a részvételi feltételeknek a személyi alkalmasság 

tekintetében a Kbt. 32 § 1. bek. e) pontja értelmében, és annak teljesítését a Kbt. 32 § 2. 
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bek. e) szerinti iratokkal vagy azzal egyenértékű iratokkal kell igazolnia – a beszerzés 

tárgyának nyújtási jogosultságát igazoló dokumentum.   

12. Az ajánlatok kiértékelésének kritériumai: Teljes ár euróban áfával együtt.  

A beszerzés tárgyának legalacsonyabb ára áfával 

együtt.  A kritérium súlya 100 súlypont.  

13. Az ajánlat tartalmazza:  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell jelen felhívás 11. pontja szerinti iratokat és az alábbi 

dokumentumokat:  

13.1. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség a Kbt. 

23 §  alapján, hogy megértette a közbeszerzés tárgyának leírását, hogy teljes 

mértékben egyetért a beszerzés feltételeivel, jogosult és szakmailag illetékes a 

vállalkozási tevékenysége mértékében leszállítani a beszerzés megkövetelt 

tárgyát a megkövetelt minőségben.  

13.2. Aláírt szerződés: Az ajánlattevő árajánlata és a kiegészített mennyiség kimutatás. 

Az ajánlattevő kinyomtatja a Szerződéstervezetet a mellékletekkel együtt, 

amelybe beírja a kötelező adatokat, aláírja és benyújtja az ajánlatban. 

Amennyiben az ajánlatot elektronikusan nyújtja be, az ajánlatot az így kiegészített 

szerződéssel együtt beszkenneli.  

  

14. A részvételi feltételek kiértékelése  

Az ajánlatkérő kiértékeli az ajánlattevők részvételi feltételeinek teljesítését, 

„Teljesítette/Nem teljesítette” módon.   

Azoknak az ajánlattevőknek az ajánlatait, akik nem teljesítették a részvételi feltételeket, 

azaz, amelyeket „Nem teljesítette” minősítéssel láttak el, a közbeszerzési eljárásból 

kizárják.  

Az ajánlatok kiértékelési kritériumai alapján megvalósuló ajánlatok értékelési eljárásába 

csak azoknak az ajánlattevőknek az ajánlatai lesznek besorolva, amelyeket „Teljesítette” 

minősítéssel láttak el a részvételi feltételek kiértékelése során, és amelyek nem lettek 

kizárva.   

15. Az ajánlattevők ajánlatai kiértékelésének módja a kritériumok alapján.   

A kritériumok érvényesítési szabályai az ajánlatok kiértékelésénél, az ajánlattevők 

sorrendjének a meghatározási módja  

a) Az ajánlattevők ajánlatai, amelyek az összes megkövetelt dokumentumot tartalmazzák 

és nem voltak kizárva az ajánlattevők részvételi feltételei teljesítésének értékelési 

folyamatában, a meghatározott „legalacsonyabb ár” kritérium, azaz a legalacsonyabb 

teljes ár euróban áfával együtt kritérium alapján lesz kiértékelve.    

b) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban benyújtott minden egyes ajánlatnak külön ítél 

meg súlypontokat, az alábbi módon.  

c) A súlypontok odaítélésének módja:   

A súlypontok maximális számát a beszerzés tárgya legalacsonyabb ajánlott teljes árát 

tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek ítélik oda. A többi ajánlat súlypontjainak 

számát az alábbi képlet szerint számítják ki: A legalacsonyabb teljes ár osztva a konkrét 

ajánlattevő teljes árával és szorozva 100-zal = a konkrét ajánlattevő súlypontjainak 

száma, amelyet az ajánlata szerzett. Az eredményt két tizedesjegyre kerekítik.   

d) Az ajánlattevők sorrendjének meghatározási módja:   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190801.html#paragraf-23
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190801.html#paragraf-23
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190801.html#paragraf-23
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Az ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatait az ajánlattevők ajánlataihoz rendelt súlypontok 

teljes száma alapján állítja sorrendbe, a legnagyobb teljes súlypont számmal kezdődően 

és a teljes súlypont szám fokozatos csökkenésével.   

Az ajánlattevők sorrendjét csökkenő sorrendben állítják fel, azaz az ajánlattevők által 

szerzett súlypontok összehasonlításával és csökkenő sorrendbe való rendezésével, 

vagyis a legnagyobb számú súlypontot megszerző ajánlattevői ajánlattal kezdődően, és 

a legkevesebb teljes súlypontot megszerző ajánlattevői ajánlattal befejeződően.  

e) A sikeres ajánlattevő azonosítási módja:  

Az az ajánlattevő, aki maximális mennyiségű súlypontot szerez, sikeres ajánlattevőnek 

lesz azonosítva.  

Az odaítélt súlypontok azonos száma esetén az az ajánlattevő szerez elsőbbséget, aki az 

ajánlatát előbb nyújtotta be.   

16. További információk:  

a) Az ajánlatkérő az ajánlatok benyújtására kijelölt határidő leteltét követően megkezdi a 

benyújtott ajánlatok felbontásának eljárását a Kbt. szerint, 2019.09.09. napon 15:20 

órakor az AUTORITA, s.r.o. cég irodájában, ellenőrzi a részvételi feltételek 

teljesülését és kiértékeli a benyújtott ajánlatokat.   

b) Az ajánlatkérő minden olyan ajánlattevő számára, aki az ajánlatát az ajánlatok 

benyújtási határidején belül nyújtotta be, lehetővé teszi, hogy az ajánlattevő egy 

képviselője részt vegyen az ajánlatok felbontásában.  

c) Minden ajánlattevőnek, akinek az ajánlata az ajánlatok kiértékelésének tárgyát képezi 

majd, tájékoztatást küldenek az ajánlatok kiértékelésének eredményéről.   

d) Amennyiben a nyertes ajánlattevő bármely oknál fogva eláll a szerződés aláírásától, az 

ajánlatkérő a sorrendben következő ajánlattevőt szólíthatja fel a szerződés megkötésére.  

e) Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott ajánlatok közül egyet se 

fogadjon el és a közbeszerzési eljárást megszüntesse abban az esetben, hogy a benyújtott 

pályázatok ellenkeznek az ajánlatkérő pénzügyi lehetőségeivel, vagy ha megváltoztak 

e közbeszerzés kihirdetésének időpontjában érvényes feltételek, vagy ha egyik 

benyújtott ajánlat sem felel meg az ebben a felhívásban feltüntetett közbeszerzés 

feltételeinek.   

f) A közbeszerzési eljárás megszüntetéséről az ajánlatkérő minden ajánlattevőt értesít.  

g) A dokumentumok előkészítésével, benyújtásával és az árajánlat benyújtásával 

kapcsolatos minden költség kizárólag az ajánlattevőt terheli, az ajánlatkérővel szemben 

nem támasztható pénzkövetelés.  

  

Kelt Kassán, 2019.08.27-én  

                                                                                                 

 Michal Kováč 

Mellékletek:  

1. Szerződéstervezet a mellékletekkel   
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2019/OVK sz. Vállalkozói szerződés  
amely a módosított T.t. 513/1991 sz. Kereskedelmi törvénykönyv 536 és tov. § értelmében köttetett 

(továbbiakban „beszerzés”)  

  

az alábbi felek között  

Vállalkozó:  

Megnevezés:        

Bejegyzett székhelye:   

 Stat. sz.:          

Adószám:          

Áfás adószám:     

 Bejegyezve:        

Nyilvántartva:       

A szerződés tárgyának átadására jogosult személy az átadó 

szubjektum nevében:  

e-mail:        

 tel.: 

 (továbbiakban „Vállalkozó”)   

és a 

Megrendelő:  

Megnevezés:                  Csalár (Čeláre) község  

Székhely:         Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince  

Stat. sz.:         00319252  

Adószám:         2021243114  

A szerződés tárgyának átvételére jogosult személy az átvevő szubjektum nevében:  

Vojtech Ádám – polgármester, törvényes képviselő 

Email:                  obec.celare@gmail.com   

tel.:     +421 907856579  

 (továbbiakban „Megrendelő”)  

az alábbi hangzásban:  

  

I. Preambulum  

1.1 A szerződő felek ezt a szerződést a közbeszerzésről és egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló T.t. 343/2015 sz. módosított törvénnyel összhangban megvalósított 

közbeszerzési eljárás alapján és a vállalkozó, mint sikeres ajánlattevő ajánlata alapján kötik 

meg.  

1.2 A megrendelő a beszerzés tárgyának szakszerű, biztonságos és kiváló minőségű 

megvalósítását követeli meg.  

1.3 A vállalkozó kijelenti, hogy szakmailag képzett és illetékes a vállalkozási tevékenysége 

mértékében a szerződés tárgyának megvalósítására, a Szlovák Köztársaság érvényes 

jogszabályaival összhangban.   

  

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
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II. A teljesítés tárgya  

2.1 A szerződő felek e szerződés alapján vállalják az alábbiakat:  

2.1.1 A vállalkozó vállalja, hogy a munka kivitelezéséhez rendelkezik a szükséges 

jogosultságokkal és a munkákat szakmai illetékességgel rendelkező személyekkel biztosítja.  

2.1.2 A megrendelő vállalja, hogy rendben és időben átveszi a megvalósított munkákat és a 

jelen szerződés III. cikkében feltüntetett megegyezett árat rendben és időben kifizeti a 

vállalkozónak.  

  

III. Az ár 

3.1 A szerződő felek a szerződés tárgya kivitelezésének árát a sikeres ajánlattevő által a 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat alapján határozták meg.   

 Ár összesen:                               EUR áfa nélkül  

20 % ÁFA:                                     EUR áfával 

összesen:                                            EUR áfával  

3.2 Az ár tartalmazza a vállalkozó árajánlatában feltüntetett munkákat/tételeket.  

3.3 Az árat az árakról szóló T.t. 18/1996 sz. törvény érvényes hangzása értelmében egyezték 

meg, mint végső, teljes ár, beleértve az összes gazdasági szempontból érvényesíthető költséget 

is, azonban a megállapodott ár részét nem képezi az általános forgalmi adó (továbbiakban a 

szerződés szövegében „ÁFA”). A Szerződés e cikke értelmében az árhoz a Vállalkozó a számla 

kiállításának napján hatályos jogi előírás szerinti ÁFÁ-t fog számlázni.  

  

IV.  A teljesítés helye és határideje   

4.1 A szerződés tárgya teljesítésének helye: Csalár (Čeláre) templom.  

4.2 A vállalkozó a munkát az építési terület átvételétől számított 60 munkanapon belül valósítja 

meg, legkésőbb 2019.11.08-ig.  

4.2 A munka kivitelezésének határideje csak az alábbi okoknál fogva hosszabbítható meg:  

a) ha a munka megvalósítása során a megrendelő hibájából olyan akadályok 

keletkeznek, amelyek lehetetlenné teszik a munka elvégzését,  

b) ha a munkálatokat vis maior vagy kedvezőtlen időjárási körülmények miatt 

felfüggesztették, különösen   

- amikor a napi átlaghőmérséklet -5°C-nál alacsonyabb értéket ér el, miközben 

napi átlaghőmérséklet alatt az egy napon 7.00 és 16.00 órakor mért 

hőmérsékletek átlaga értendő, vagy ha az éjszakai hőmérséklet -7°C alá 

csökken.  

- ha a szél sebessége meghaladja a 11 m/s határértéket 4 óránál hosszabb 

időtartamra  

- hosszan tartó esőzések.  

A munka teljesítési határidejének meghosszabbítását az akadály időtartama vagy az e 

szerződésben megállapodott megrendelői kötelezettségek nem teljesítésének időtartama alapján 

határozzák meg, figyelembe véve a munkák újrakezdéséhez szükséges időt, miközben a 

vállalkozó ezzel nem esik teljesítési késedelembe a szerződéses határidő tekintetében.   
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V. Szállítási feltételek, a munka átvétele  

5.1 A vállalkozó jogosult minden munkát olyan módon megvalósítani, amit a szerződés tárgya 

megfelelő elvégzéséhez a legalkalmasabbnak tart, a szerződés célja és szerződéses határidők 

betartása mellett.  

5.2 A művet a szerződés, az építmény műszaki leírása, a műszaki szabványok és a kötelező 

érvényű jogi előírások határozzák meg.  

5.3 A vállalkozó biztosítja, hogy a járműveiből és mechanizmusaiból ne kerüljön sor 

kőolajszármazékok szivárgására, és a szomszédos utak szennyezésére se. A vállalkozó által 

okozott szennyezést a vállalkozó saját költségén távolítja el.  

5.4 A vállalkozó köteles a megrendelőt legalább 7 nappal korábban írásban értesíteni arról, 

mikor lesz a teljesítés tárgya kész az átadásra és átvételre.   

5.5 A megrendelő köteles a vállalkozó által meghatározott időpontban részt venni a mű 

átadásában és átvételében, hacsak a vállalkozóval erről írásban másképp nem állapodik meg.  

5.6 A mű átadásáról és átvételéről feljegyzést készítenek. Ennek részét képezik majd a 

vállalkozó által átadott dokumentumok a termékekre vonatkozó műszaki követelményekről az 

SZK érvényes jogszabályai szerint (tanúsítványok, minőségbiztosítási tanúsítványok, 

megfelelőségi jegyzőkönyvek vagy megfelelőségértékelési dokumentumok).  

5.7 A mű e szerződés szerint akkor tekintendő rendben és időben átadottnak, amikor azt 

befejezik és írásban átadják a megrendelő e szerződés szerinti jogosult képviselőjének.  

5.8 A mű akkor tekinthető rendben és időben befejezettnek, ha azt hibamentesen valósították 

meg.  

  

VI.  Tulajdonjog és a károk  

6.1 A vállalkozó a mű kárveszélyét addig az ideig viseli, amikor azt a megrendelő feljegyzéssel 

átveszi.   

6.2 A megrendelő a mű tulajdonosává a mű jegyzőkönyvezett átvételének napjával és a mű 

szerződéses árának kifizetésével válik, miközben mindkét feltételnek kumulatív módon kell 

teljesülnie.  

6.2 Amennyiben a vállalkozó a tevékenységével az építkezésen a megrendelőnek vagy az 

építkezés többi résztvevőjének kárt okoz, köteles azt teljes mértékben megtéríteni.  

  

VII.  Fizetési és számlázási feltételek   

7.1 A beszerzés tárgya az ajánlatkérő saját forrásaiból és vissza nem térítendő támogatásból lesz 

finanszírozva.   

7.2 Az egyes számlák kifizetése készpénzmentes átutalás formájában lesz megvalósítva a 

vállalkozó bankszámlájára, az általa kiállított adóokirat - számla kiállítását és megrendelőnek 

való kézbesítését követően.   

7.3 A számla esedékessége rendszerint 30 nap a számla megrendelő címére való kézbesítésétől 

számítva.   

7.4 A vállalkozó elfogadja az egyes számlák fizetési határidejének meghosszabbítását a 

megrendelő pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, és egyetért a fizetési 

határidő/kifizetés lehetséges késedelmével a megrendelő részéről, amennyiben erre objektív 

oka lesz.   
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7.5 A számláknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: a szerződő felek megnevezése, címe, 

cégjegyzékszáma, adószáma, a számla száma, a szerződés száma, a feladás napja, fizetési 

határidő, bank, bankszámlaszám, beleértve az egyedi azonosítót, a számlázott összeget €-ban 

áfa nélkül, áfával €-ban és %-ban, a mű megnevezését, a jogosult személy aláírását és 

bélyegzőjének lenyomatát, a megvalósított építési munkák feltüntetett mértékét.  

7.6 Amennyiben a megrendelő a számlák kifizetésével a fizetési határidő lejártát követően 30 

napnál hosszabb indokolatlan késedelembe esik, a vállalkozó jogosult elállni ettől a 

szerződéstől.   

  

VIII. Garanciák, a hibák reklamációja  

8.1 A vállalkozó felel azért, hogy az építési munkákat a bevált technológiák és a kötelező 

érvényű műszaki szabványok (STN, ISO) szerint végezzék el, az érvényes higiéniai, 

környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonsági és építési előírásokkal összhangban.  

8.2 A vállalkozó a megvalósított szerződés tárgyára a mű megrendelő általi átvételétől számított 

24 hónapos garanciát nyújt.   

8.3 A megrendelő a garanciális időn belül jogosult a vállalkozónál írásban kérni azoknak a 

hibáknak az ingyenes eltávolítását, amelyekért a vállalkozó felel.  

8.4 A vállalkozó köteles hozzálátni a reklamált hibák eltávolításához:  

-  24 órán belül, azoknál a hibáknál, amelyek megakadályozzák a mű működtetését 

vagy amelyek a biztonságát fenyegetik  

-  a többi hiba esetén 3 napon belül.  

8.5 A vállalkozó vállalja, hogy a reklamált hibákat a reklamáció átvételétől számított 14 napon 

belül eltávolítja, hacsak erről a szerződő felek másként nem állapodnak meg, és amennyiben ez 

ebben a határidőben technikailag lehetséges.  

  

IX. Szankciók   

9.1 Abban az esetben, ha a vállalkozó nem teljesíti e szerződés IV. cikke 1. pontjában 

feltüntetett határidőket, amelyekről a szerződésben egyeztek meg, a megrendelőnek a nem 

teljesített határidő minden egyes napjáért szerződéses bírságot fizet a mű teljes áfa nélküli 

árának 0,05 % mértékében, legfeljebb azonban a mű áfa nélküli árának 3 %-ig.  

9.2 Ha a vállalkozó nem távolítja a megegyezett határidőkön belül el az olyan kis hibákat, 

amelyeket a mű átadásakor pontosítottak, a megrendelőnek a késedelem minden egyes napjáért 

10 EUR összegű szerződéses bírságot fizet.  

9.3 Amennyiben a megrendelő nem fizeti ki az adóokiratot/számlát a műért a fizetési határidőn 

belül, a vállalkozónak szerződéses bírságot fizet a tartozás összegének 0,05%-a mértékében, 

minden egyes késedelmi napért.  

9.4 Amennyiben a megrendelő késedelembe esik az esedékes kiszámlázott összegek vagy 

részeik kifizetésével, a mű kivitelezési határidői a fizetési késedelem napjaival kitolódnak. 

Amennyiben a késedelem a fizetési határidőt 14 nappal túllépi, a vállalkozónak joga van a 

munkákat azonnal leállítani, egészen a tartozás összege kifizetésének időpontjáig. A 

megrendelő a vállalkozónak az összes kárt és az ezáltal felmerült költséget kifizeti.  
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X. Biztonság és egészségvédelem   

10.1 A vállalkozó vállalja:  

- hogy betartja a biztonsági, higiéniai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat az átadott 

építési területen   

- saját munkavédelmi felügyeletet biztosít a T.t. 147/2013. sz. rendelet értelmében, és 

folyamatos ellenőrzést végez a munkabiztonság terén a Munka törvénykönyve értelmében  

- saját munkavállalóit ellátja személyes védőeszközökkel a szakmájuknak, tevékenységeknek 

és a munkahelyi kockázatoknak megfelelően  

- látható jelöléssel látja el a céghez tartozó munkavállalóit.  

10.2  A vállalkozó a megrendelővel együttműködve megismerkedik a munkahelyi 

kockázatokkal, figyelmezteti azokra a dolgozóit, és meghatározza a védelem és a balesetek, 

valamint egyéb egészségkárosodás megelőzésének módját.  

10.3  A vállalkozó figyelmezteti a megrendelőt mindazokra a körülményekre, amelyek a 

tevékenysége során a megrendelő dolgozóinak életét és egészségét veszélyeztethetnék, 

vagy amelyek a tevékenysége során a működés veszélyeztetéséhez vezethetnének.  

  

 

XI. További megállapodások  

11.1 Ez a szerződés mindkét szerződő fél jogosult képviselői általi aláírásának napjával lép 

érvénybe, és a közzétételét követő napon lesz hatályos, az 546/2010 sz. módosított törvény 47a 

§ 1. bekezdésével összhangban, amely a Polgári törvénykönyvről és egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről szóló Tgy. 40/1964 sz. törvényt egészíti ki.  

11.2 Ez a szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyek közül az aláírásukat követően 4 

példányt a megrendelő 1 példányt pedig a vállalkozó kap kézhez.   

11.3 Az ebből a szerződésből eredő kötelezettségeket és jogokat nem lehet teljesen vagy részben 

harmadik személyekre átruházni mindkét szerződő fél hozzájárulása nélkül.  

11.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vállalkozó nem kezd hozzá a 

munka kivitelezéséhez a megrendelővel megegyezett kezdési időpontban, ez a tény a 

szerződéstől való azonnali elállás indoka lehet.  

11.5 A szerződés csak írásbeli függelékek formájában módosítható vagy egészíthető ki, 

amelyeket mindkét szerződő fél képviselője aláír.  

11.6 Azokra a viszonyokra, amelyeket ez a szerződés külön nem szabályoz, a Kereskedelmi 

törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

11.7 Az ebből a szerződésből eredő kötelezettségeket és jogokat nem lehet teljesen vagy részben 

harmadik személyekre átruházni mindkét szerződő fél hozzájárulása nélkül.  

11.8 A szerződő felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés tartalmával megfelelően és időben 

megismerkedtek, a szerződés aláírása nem mond ellent az ő szabad akaratuknak, a szerződést 

önként kötik meg és beleegyezésük jeléül azt aláírásukkal látják el.  

  

  

  

A szerződés aláírására jogosult személyek:  
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Megrendelő részéről:         A vállalkozó részéről:  

szerződéses ügyekben:     szerződéses ügyekben:    

Vojtech Ádám, polgármester   

             

  

Ennek a szerződésnek az elválaszthatatlan részét képezi:  

 1. sz. melléklet:  Az ajánlattevő árajánlata   

 2. sz. melléklet:       A beszerzés tárgyának specifikációja, mennyiség kimutatás  

  

  

Kelt Csalár (Čeláre), .......................        Kelt .............................., ...............  

  

Megrendelő részéről:          Vállalkozó részéről:      

___________________________      ___________________________  

Vojtech Ádám, polgármester  

1. sz. Melléklet - Az ajánlattevő árajánlata  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ajánlatkérő:  Obec Čeláre, Obecný úrad Čeláre 120, 991 22 Bušince, SR  

  

Beszerzés tárgyának megnevezése:  A Szent Mihály arkangyal templom tornyának 

javítása Csalár (Čeláre) községben  

______________________________________________________________________________  

  

  

    A    

  

Az ajánlattevő azonosítási adatai: ..............................................  

  

..........................................................................................................................................  

  

 Email:               .................................................  

  

 Telefon:                    .................................................  

  

Kritérium: Ár áfával  

  

Adatok  Ár adat  

  

Teljes ár €-ban (áfa nélkül)   

  

ÁFA %-ban ..... és €-ban  

  

Teljes ár €-ban (áfával)  

  

.......................  €   

.......................  €   

.......................  €   

  

A beszerzés tárgyának teljes ára tartalmazza az ajánlattevő összes többi járulékos költségét 

is, amely a szerződés tárgyának biztosításával kapcsolatosan keletkezik.  

  

Eltérő adatok esetén tudatában vagyunk annak, hogy az ajánlatunk a közbeszerzési 

eljárásból ki lesz zárva.  

  

Az ajánlattevő ajánlata benyújtásának dátuma: .........................  

  

                 

     
       ……………………………  

       ajánlattevő aláírása és a bélyegzője lenyomata  

  
       név, vezetéknév, funkció   
       az ajánlattevő szerződéses viszonyok esetén 
eljárni jogosult törvényes képviselője  

  

  

 


