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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – I. rész 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Lenti Város Önkormányzata által kiírt, „Lenti város III. és IV. háziorvosi körzet rendelőinek 

felújítása” című, TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00039 kódszámú pályázat keretében megvalósuló építési 

beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 

 

2./ 2.3 pont harmadik bekezdésében szereplő Megrendelő által elvárt előrehaladást kérnénk 

konkretizálni szíveskedjenek! 

 

Válasz: A Vállalkozó a munkáját úgy végezze, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2.1. 

pontban rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek. 

 

3./ 3.3 pontban jól gondoljuk, hogy kizárólag az esetleges pótmunkán kívüli tételekre vonatkoznak? 

 

Válasz: A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a szerződésben foglalt kötelezettségek 

teljesítésének teljes költségét, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban felmerült minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok 

jogcímétől, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. 

 

4./ 3.10 pont utolsó bekezdése és a 2018. május 25. napjától hatályba lépő GDPR 6 cikk alapján 

anomália áll fent, kérnénk ennek feloldását. 

 

Válasz: A szerződés 3.10 pontjának jogszabályi hivatkozása az alábbi: 

 

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon 

számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a 

teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 

ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 

alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az 

általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

 

A szerződés 3.10. pontjának utolsó bekezdésére vonatkozóan nincs olyan törvényi előírás, 

amely alapján a Vállalkozó köteles alvállalkozói munkavállalókat és egyéb szerződéses 

partnereit ebben a tárgyban értesíteni, ezért írta elő az ajánlatkérő szerződéses 

rendelkezésként a szerződéstervezetben ezt a rendelkezést a Ptk. szerződéses szabadság 

elvével összhangban és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének és az 

átláthatóságnak megfelelően. 

 



Kiegészítő tájékoztatás I. 

„Lenti város III. és IV. háziorvosi körzet rendelőinek felújítása” című, TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00039 kódszámú 

pályázat keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

 

A szerződéstervezet 3.10 pont utolsó bekezdése és a 2018. május 25. napjától hatályba lépő 

GDPR 6 cikk alapján anomália nem áll fent. 

 

5./ A szerződés 3.12 pontjában foglaltakban nem egyértelmű, hogy ki részéről és milyen státuszban 

követhető el a finanszírozási szerződésszegés, kérnénk ezen pont tényszerű megfogalmazását. 

 

Válasz: A finanszírozás, a Vállalkozó által elkövetett szerződésszegéséből fakadó, teljes vagy 

részleges meghiúsulása, elvesztése a Megrendelőnek okozott kárként merül fel, amelynek 

megtérítésére a Vállalkozó kötelezhető. 

 

Ennek megfelelően az ajánlatkérő a szerződéstervezet 3.12. pontjában előírtakat az alábbiak 

szerint pontosítja, módosítja: 

 

„A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a finanszírozás, a Vállalkozó által elkövetett 

szerződésszegéséből fakadó, teljes vagy részleges meghiúsulása, elvesztése a Megrendelőnek 

okozott kárként merül fel, amelynek megtérítésére kötelezhető.” 

 

6./ A szerződés 5.11 pontja hivatkozik az adatvédelmi szabályokra, kérnénk meghatározni, hogy a 

munkavállalók adatait a  GDPR 6 cikk (1)  bekezdésében foglaltak mely alpont alapján kötelező, 

továbbá kérnénk ennek megfelelően az adatvédelmi nyilatkozat megküldését 

 

Válasz: A szerződés 5.11. pontját az ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja: 

 

„5.11. A Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesítésében részt 

vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak 

mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az általa 

foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz, valamint 

felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók 

erkölcsi és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. Vállalkozó az 

alkalmazott vagy alkalmazni kívánt személyekről naprakész listát vezet (név, cím, telefonszám stb.) 

és ad át a Megrendelőnek, aki az adatokat a szerződésszerű teljesítésig az adatvédelmi szabályokra 

tekintettel e szerződés teljesítése céljából kezeli. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen 

szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten 

tiltakozik. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban 

tett megrendelői kifogásokkal összefüggésben többlet költségigénye nincs.” 

 

7./ A szerződés 5.12 pontja értelmezhetősége kapcsán kérnénk felvilágosítást adni szíveskedjenek. 

 

Válasz: A Vállalkozó köteles a munkálatokra dedikált (vagyis erre a munkára kijelölt) 

munkaszervezetet felállítani és a szerződés időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére 

tartani, amely a szerződéstervezet 2.3. pontjában előírtaknak megfelelően biztosítja a 

tényleges előrehaladást, illetve azt, hogy az feleljen meg a szerződéstervezet 2.1. pontjában 

rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek. A munkaszervezetet úgy kell felállítani, 

hogy az a szerződéses rendelkezések betartása mellett a Vállalkozó jogszabályok szerinti 

szolgáltatás végzésére alkalmas legyen.  

 

Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel 

meg az általa előírt követelményeknek, a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az 

előrehaladását gyorsító intézkedésként pl. létszámnövelést kérni. 
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8./ A szerződés 7.11 pontjában foglaltak és a hatályos számviteli törvény között anomália áll fenn, 

kérnénk ennek feloldását! 

 

Válasz: A szerződés hivatkozott pontja és a hatályos számviteli törvény között nincs anomália, 

tekintettel arra, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárást Megrendelő sikeresnek 

nyilvánítja, úgy a teljesítés igazolás a készre jelentés napjával kiállításra kerül, mely teljesítés 

igazolás alapján a számla kiállítható. 

 

Fentiek alapján, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás esetén Vállalkozónak a teljesítés 

igazolás napjától számított 15 napon belül a számla kiállításának lehetősége, mely egyben 

kötelezettsége is, megteremtődik. 

 

******************************************************************************** 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a meg nem válaszolt, alábbi 

kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást a későbbiekben adja meg. 

 

1./ A kiadott dokumentáció nem tartalmazza a Társasházi közgyűlési határozatokat a felújítási 

munkákra vonatkozóan. Kérnénk e dokumentumok csatolását! 

 

9./ A homlokzati nyílászárók között többnél eltérő méretek szerepelnek a konszignációban, az 

alaprajzon és a költségvetésben. Valamint a HM-18 jelű lépcsőház ablak cseréje nem szerepel a 

költségvetésben. Jól gondoljuk, hogy a”Helyes” oszlopban jelölt méretek és mennyiségek a 

valósak?  

 

 

Konszignáció Alaprajz Költségvetés Helyes 

HM-01  1 db 258x320 1 db 258x320 1 db 258x335 1 db 258  x 320  

HM-02 1 db 245x320 1 db 245x335 1 db 245x335 1 db 245 x 335  

HM-03 1 db 188x297 1 db 188x270 1 db 188x312 1 db 188 x 312 

HM-04  1 db 95x262 1 db 95x260 1 db 95x270 1 db 95 x 260  

HM-06  1 db 100x275 1 db 100x275 1 db 100x290 1 db 100 x 275 

HM-10  1 db 200 x 165 1 db 200 x 150 1 db 200 x 165 1 db 200 x 150 

HM-18 2 db 108x150 0 db 

 

0 db   1 db 

108 1

50 

 

10./ A kiadott dokumentációban és költségvetésben nem szerepel villámvédelem (csak villám és 

érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése). Kérjük állásfoglalásukat, hogy e munkarész 

vonatkozásában van-e feladata ajánlattevőnek, ha igen akkor ennek költségeit hol szerepeltessük? 

 

11./ Kérjük állásfoglalásukat, hogy elektromos hálózat fejlesztési díjjal kell-e költségeljünk (a 

műszaki leírás alapján 268A áll rendelkezésre 5 felé osztottan, és 379A válik szükségessé háromfelé 

osztottan), ha igen akkor ennek költségét hol szerepeltessük? 

 

12./ A kiadott költségvetésben nem találtunk gyengeáramú hálózat készítést (informatikai és 

telefonkábelezés). Kérjük állásfoglalásukat, hogy e munkarész vonatkozásában van-e feladata 

ajánlattevőnek, ha igen ennek költségeit hol szerepeltessük? A kiadott rajzon és költségvetésben 2db 

informatikai végpont (aljzat) szerepel, kérjük állásfoglalásukat, hogy elegendő-e ezen mennyiség. 
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13./ A kiadott dokumentációban és költségvetésben nem találtunk telefon és informatikai 

becsatlakozást. Kérjük tájékoztatásukat, hogy hol lesz telefon, informatika becsatlakozás az 

épületben, és az épületen belüli hálózat hogyan fog működni (passzív és aktív eszközök)? 

 

14./ A kiadott dokumentációban és költségvetésben nem találtunk riasztót és tűzjelzőt. Kérjük 

állásfoglalásukat, hogy e munkarész vonatkozásában van-e feladata ajánlattevőnek, ha igen akkor 

ennek költségeit hol szerepeltessük? 

 

15./ A kiadott dokumentációban és költségvetésben nem találtunk gépészethez szükséges 

betápkábelezést, és vezérlő kábelezést. Kérjük állásfoglalásukat, hogy e munkarész vonatkozásában 

van-e feladata ajánlattevőnek, ha igen akkor ennek költségeit hol szerepeltessük? 

 

********************************************************************************

******************************************************************************** 

 

A fenti kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban az ajánlatkérő az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt 

Gazdasági Szereplőket: 

 

A Kbt. 52.§ (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, 

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban 

meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] 

teljesíteni, vagy 

b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 

 

A Kbt. 52.§ (5) bekezdése szerint a meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő 

tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével.  

 

A fenti indokokra tekintettel az ajánlatkérő 2018. május 9. napján az ajánlattételi határidőt 

meghosszabbította, amelynek új időpontja: 2018. június 11. 11:00 óra 

 

Tamási, 2018. május 17.  

 

A közbeszerzési dokumentumot ellenjegyzem: 
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