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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – I. rész 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Lenti Város Önkormányzata által kiírt, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Lentiben” 

című, TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016 kódszámú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatkérő a beérkezett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 

 

1./ A Vállalkozási Szerződés tervezet 3.1. pontjának l) bekezdésében megfogalmazásra került, hogy 

Vállalkozó feladatai közé tartozik további tervek, engedélymódosítások költsége. Ezen feladatokat csak 

Megrendelő tudja elvégeztetni, így kérnénk ezen pont szerződésben történő módosítását. Továbbá kérnénk 

megjelölni, hogy az engedély módosítás milyen műszaki, technikai okok miatt következhet be. 

 

Válasz: A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a szerződés műszaki tartalmának megfelelő 

minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden 

költséget, amelybe beletartozik a Megrendelőtől átvett és a kivitelezéshez esetlegesen szükséges és a 

Vállalkozó által elkészítendő további tervek költségei, amelyben beleértendő az esetlegesen felmerülő 

engedélymódosítások, illetve a szerződés tárgyát képező munkához szükséges egyéb engedélyek, 

hozzájárulások beszerzése is.  

 

Az ajánlatkérő ezen nem kíván módosítani. 

 

2./ A Vállalkozási Szerződés tervezet 6.1. pontja a szerződéskötéstől számított 15 napon belül munkaterület 

átadását írja elő. Ennek a feltételnek a teljesüléséhez kérnénk az érintett magántulajdonban lévő területekhez 

a tulajdonosok hozzájárulási nyilatkozatát csatolni szíveskedjenek! Fentiek hiányában a munkaterület 

átadása nem lehetséges. 

 

Válasz: Ajánlatkérő a munkaterület átadáshoz szükséges, valamennyi tulajdonosi hozzájárulással 

rendelkezik, azonban ezeket a személyes adatokra tekintettel Ajánlatkérőnek nem áll módjában 

kiadnia. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére 

rendelkezésre bocsátja a szerződéskötéssel egyidejűleg. 

 

3./ Kérjük nyilatkozatukat, hogy a védtöltés átépítésének részletes rajzai alapján a meglévő kerítések 

áthelyezése kinek a feladata? 

- ha a tulajdonosok feladata, kérnénk meghatározni az elbontás időpontját, 

- ha a vállalkozó feladata, kérnénk meghatározni, hogy a felmerülő költségeket hol szerepeltessük, 

valamint 

- ha a vállalkozó feladata a kerítések elbontása, akkor a vállaklozó feladata a visszaépítése is?  

 

Válasz: Jelen kérdésre a kiegészítő tájékoztatás később kerül megküldésre. 

 

4./ A védtöltés építésre 60 munkavégzésre alkalmas nap szükséges. A vízjogi létesítési engedélyben 

november 15 és március 1 közötti időszakban munkavégzés tilos. 

A Vállalkozói Szerződés tervezetben a befejezési határidőn ezen időszakkal nem lett figyelembe véve, így a 

határidő meghatározásánál kérnénk az anomália feloldását. 

 

Válasz: A II. részajánlati kör esetében a teljesítési véghatáridő a szerződés aláírásától 

számított 160 naptári napban került meghatározásra. Az ajánlatkérő ezen a fenti indokokra 

tekintettel módosít az alábbiak szerint. 

 
Ajánlattételi felhívás g) pontja 
 

„g) A szerződés teljesítés határideje az alábbiak: 
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I. részajánlati kör esetében: a szerződés aláírásától számított 40 naptári nap 

II. részajánlati kör esetében: a szerződés aláírásától számított 230 naptári nap 

Ajánlatkérő / Megrendelő előteljesítést elfogad. …” 
 

Vállalkozási szerződés 2.1. pontja 
 

2.1. A felek a teljesítési véghatáridőt részajánlati körönként az alábbiak szerint határozzák meg: 

I. részajánlati kör: a szerződés aláírásától számított 40 naptári nap 

II. részajánlati kör: a szerződés aláírásától számított 230 naptári nap 

A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 

5./ Kérjük a gát építése során érintett magánterületek tulajdonviszonyainak rendezéséről az 

iratanyagok/hozzájárulások/megállapodások csatolását. 

 

Válasz: Ajánlatkérő a gát építésével érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásokkal 

100 %-os arányban rendelkezik, azonban ezeket a személyes adatokra tekintettel Ajánlatkérőnek nem 

áll módjában kiadnia. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő 

részére rendelkezésre bocsátja a szerződéskötéssel egyidejűleg. 

 

6./ A Vállalkozási Szerződés tervezetben és az Ajánlati Felhívás 23-as pontjában meghatározottak alapján 

helyi hátrányos helyzetű lakos foglalkoztatását kell vállalni. A fenn megnevezett dokumentumok egyrészt 

helyi álláskereső személy foglalkoztatását írja elő megbízási szerződés keretében, másrészt a 800/2008/EK 

bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjára hivatkoznak. A bizottsági rendeletben a tervezetben, valamint ajánlati 

felhívásban foglaltak között anomáliát véltünk felfedezni, kérnénk az anomália feloldását. 

Továbbá kérnénk megjelölni, hogy megbízási szerződés keretében történő foglalkoztatást milyen munkakör 

esetében gondolják, mivel a Bírósági Határozatoknak (BH 1981.510. , BH 2001.444, BH 2002.504, BH 

1993.775, BH 1978.339., Mfv. II. 10.349/2002/3., EBH 2002.677., EBH 2001.576. , EBH 2005.1337., stb.), a 

Munkatörvénykönyvének (Mt. 42 § és értelmezései), és a PTK-ban (6:272-6:280 §) foglaltaknak megfelelően 

konkrét megfogalmazása van annak, milyen feltétek esetében köthető megbízási szerződés. A megbízási 

szerződés nem minősül munkaviszonynak. Kérnénk a pontos meghatározását az Önök által elvártaknak! 

 

Válasz: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az alábbiak szerint módosítja, pontosítja: 

 

Részletes Ajánlattételi felhívás w) 23. pontja 

23./ A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő pályázati vállalásának megfelelően helyi hátrányos helyzetű 

lakosság munkáját a kivitelezés során igénybe venni, amelynek keretében köteles legalább 1 fő, helyi 

álláskereső személy foglalkoztatását vállalni. Foglalkoztatás: A kivitelezési munkák lefolytatása alatt a 

beszerzéssel érintett építési munka teljesítésére határozott időtartamra (a kivitelezés időtartama alatt) helyi 

hátrányos helyzetű munkavállaló(k) foglalkoztatása megbízási szerződés vagy munkaviszony vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében. A vállalás igazolása a hátrányos helyzetű helyi 

munkavállaló(k) megbízási / munkaszerződésének vagy a fennálló jogviszony igazolásának bemutatása 

legkésőbb az 1. részszámla kiállításáig.) 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen szerződéses feltétel vonatkozásában az 

ajánlatkérő az alábbi fogalmat, az alábbi tartalommal használja: 

Álláskereső: Lentiben állandó és/vagy tartózkodási lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű munkavállaló 

(a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja alapján): 

a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy 

b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); vagy 

c) 50 éven felüli személy; vagy 

d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy 
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e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25% - kal nagyobb a nemi 

egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és 

ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik; vagy 

f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai 

tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkábaállási esélyei egy biztos 

munkahelyen. 

Amennyiben Lenti városban nem él olyan hátrányos helyzetű személy, aki bevonható lenne a projektbe, úgy 

azt szükséges a Lenti Járási Hivatal által kiadott nyilatkozattal igazolni. 

Hátrányos helyzetűnek tekinti az ajánlatkérő, aki: 

 munkanélküli háztartásban élő, 

 gyermekét egyedül eltartó, 

 migráns, nemzetiséghez tartozó, 

 fogyatékossággal élő (beleértve a megváltozott munkaképességűeket), 

 hajléktalan, 

 egyéb hátrányos helyzetű részvevő. 

Egyéb hátrányos helyzetűnek minősül az, aki a projektbe való belépéskor az alábbi kategóriák valamelyikébe 

beletartozik: 

 18 évesnél fiatalabb résztvevő, vagy 

 legmagasabb iskolai végzettsége ISCED 1-2 szintnek felel meg, és idősebb 12 évesnél, vagy 

 fogvatartott vagy büntetés-végrehajtási intézményből szabaduló személy, vagy 

 szenvedélybeteg, vagy 

 hajléktalan vagy lakhatással összefüggő kirekesztéssel érintett 

 

Vállalkozási szerződés 5.20. pontja: 

 

5.20. A Vállalkozó köteles a Megrendelő pályázati vállalásának megfelelően helyi hátrányos helyzetű 

lakosság munkáját a kivitelezés során igénybe venni, amelynek keretében köteles legalább 1 fő, helyi 

álláskereső személy foglalkoztatását vállalni. Foglalkoztatás: A kivitelezési munkák lefolytatása alatt a 

beszerzéssel érintett építési munka teljesítésére határozott időtartamra (a kivitelezés időtartama alatt) helyi 

hátrányos helyzetű munkavállaló(k) foglalkoztatása megbízási szerződés vagy munkaviszony vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében. A vállalás igazolása a hátrányos helyzetű helyi 

munkavállaló(k) megbízási / munkaszerződésének vagy a fennálló jogviszony igazolásának bemutatása 

legkésőbb az 1. részszámla kiállításáig.) 

 

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

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

 

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. 
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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 az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amelynek új időpontja 

(2018. szeptember 26. 11.00 óra) rögzítésre került az EKR-ben. 

 

Tamási, 2018. szeptember 19.  

 

A közbeszerzési dokumentumot ellenjegyzem: 

 

 


