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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” 

 

2016. 

 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

 

 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz 

 

Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően zárt 

csomagolásban, 1 eredeti, papír alapú példányban cégszerűen [vagy a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti teljes bizonyító erejű, 

meghatalmazó, meghatalmazott és két tanú aláírásával ellátott magánokiratba foglalt 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által] aláírva, roncsolás mentesen nem bontható 

kötésben, folyamatos oldalszámozással lapszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db 

lezárt csomagolásban benyújtani személyesen vagy futárszolgálat, postai szolgáltató útján: 9021 

Győr, Árpád út 32. alatt a 314-as irodába Nagyné Schleicher Krisztina részére, postai úton: 9021 

Győr, Árpád út 32. vagy 9002 Győr, Pf.: 122. címre. 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az alábbi vagy ezzel egyenértékű szöveget kell feltüntetni: 

„KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS – EREDETI CÍMEN ÉRTESÍTENDŐ - „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. 

szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” „AJÁNLAT” és a „Postázóban nem bontható fel, 

azonnal a címzetthez továbbítandó és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel”  

A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán 

feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel 

időpontja az az időpont, amikor az ajánlat a 9021 Győr, Árpád út 32. címen regisztrálásra kerül.  

A személyesen benyújtott ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 

8.00-13.30 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óráig lehet leadni a fent 

megjelölt címen.  

A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények késedelmes 

megérkezéséből, elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, minderre figyelemmel az 

ajánlatok személyes leadása javasolt, de nem követelmény. Amennyiben a boríték (csomagolás) 

nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az 

ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a 

küldemények személyes átvételére meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, 

amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, 

ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Az épületben portaszolgálat és beléptetőrendszer (kártyakiadás 

történik) működik, a személyes leadás során ennek időigényét figyelembe kell venni. 

Ajánlatkérő hivatkozva Kbt. 39. § (1) foglaltakra a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági 

szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen 

hozzáférhetővé teszi a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint az alábbi helyen: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/kozbeszerzes, regisztráció nélkül. A letöltés 

tényéről a gazdasági szereplőnek Ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/kozbeszerzes
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A papír alapú, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban szkennelve, elektronikus 

adathordozón (CD vagy DVD) 1 példányban be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ezzel 

kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az 

ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható *.pdf file) 

példányai a papír alapú példánnyal megegyeznek. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban 

foglaltak az irányadóak. 

 

A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük szíveskedjenek az ajánlat összeállításakor 

is betartani. Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a Kbt.-ben foglaltakkal 

összhangban kérjük kitölteni. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat, 

lapokat (a tartalomjegyzéket is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő 

sorszámmal ellátni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok 

érvénytelennek minősülnek. 

 

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, mely szerint az ajánlattevő ugyanabban a 

közbeszerzési eljárásban, ugyanazon rész tekintetében nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, 

más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát nem igazolhatja.  
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2016. 

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
1. Előzmények, általános információk 
 

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket az eljárást megindító felhívásban és a jelen 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett építési beruházásra vonatkozóan. A közbeszerzési 
dokumentum nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a felhívással együtt 
kezelendő. A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak nem megfelelő, 
vagy azoktól, illetve a Kbt.-től eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga 
után. 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem 
kötelezhető. 

 
A cégokmányokat az alábbiaknak kell külön-külön csatolni az ajánlatban: 

 

 Ajánlattevő (közös ajánlattevők); 

 bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet. 
 

 
Az alábbiak szerint: 

 

 az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírás mintái. 

 

 A cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az 
erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos, a Pp. 196. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás példánya, 
amely a meghatalmazott és két tanú aláírását is tartalmazza. 

 
 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő és a közös részvételre jelentkező, valamint 
amennyiben az ajánlatban nyilatkozatot tett, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában, az aláíró személy képviseleti 
jogosultságának igazolása céljából, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától 
számított 60 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásból származó cégkivonatát vagy 
annak egyszerű másolatát, amennyiben a cégkivonat nem található meg a www.e-
cegjegyzek.hu weboldalon. 

 
 

 Hivatkozva a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 13. §-ára, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az 
ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, melyet (Tárgyi dokumentumot kizárólag 
ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) kell benyújtania. Részéről a nemleges nyilatkozat is 
csatolandó.) 

 

2. A beszerzés tárgya 
 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. 

eljárás”  
 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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A munkák részletes ismertetése és mennyiségei a jelen közbeszerzési dokumentumok műszaki 
leírásában található. 

 
3. Kiegészítő tájékoztatás kérése 
 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján. Az 
ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell 
benyújtaniuk az alábbi elérhetőségeken: 
 

Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Telefax: +36 (96) 795 605 
Címzett: Nagyné Schleicher Krisztina 
E-mail: nagyne.krisztina@gyor.gov.hu 

 
A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll 
módunkban választ adni! 

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket szerkeszthető 
MS Word (.doc) vagy OpenOffice Writer (.odt) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az 
elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését. 

Kizárólag az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely 24 órában képes 
a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott 
elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat. 

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és 
megválaszolásra. 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 
gazdasági szereplő tette fel. 

 
4. Helyszíni bejárás 
 

Ajánlatkérő 2017. szeptember 11. napján 10.00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó 
helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület bejárata. A helyszíni bejárásról 
jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő öt napon belül valamennyi a Kbt. 56. § (6) bekezdés 
szerinti gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld. A helyszíni bejárás alapján 
Ajánlattevők által írásban feltett kérdésekre Ajánlatkérő írásban küldi meg válaszát az arra 
meghatározott határidő figyelembevételével. 

 

Amennyiben ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes 
megismerését, az nem menti fel azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a 
megvalósítás során felel. 

 
5. Rész és alternatív ajánlat 
 

A részajánlat tételének lehetőségét az ajánlatkérő kizárja. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező 
építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen. 

Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 
6. Közös ajánlattétel lehetősége 

mailto:nagyne.krisztina@gyor.gov.hu
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Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös ajánlattevők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli 
nyilatkozatban) elismerik közös ajánlattevők szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a 
harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű, 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt hatalmaznak meg. 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött 
megállapodást, melynek minimálisan a következő elemeket kell tartalmaznia: 

- közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma; 
- a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szerződés során használni kívánt 

bankszámla számlaszáma; 
- a közbeszerzési eljárás adatai (ajánlatkérő neve, címe, a beszerzés tárgya); 
- a közös ajánlattevők nevében eljárásra jogosult képviselő megnevezése és 

felhatalmazása az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű 
döntéshozatalra; 

- a felek nyilatkozata az egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalásról a szerződés 
teljesítésére; 

- a közös ajánlattevők egymás közötti tételes munkamegosztása, a teljesítésben való 
részvételük aránya. 

 

7. Alvállalkozók igénybevétele 
 

Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 
vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell 
teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 
értékének 65 %-át. 

A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 
értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvételi arányát az határozza meg, 
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenértékéből. 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölnie: 

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
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- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. [Kbt. 66. § (6) bekezdés]. 

 

A nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó. 
 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek 
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének 
ellenőrzése során az építési napló (elektronikus építési napló) adatai alapján ellenőrzi, hogy 
a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladhatja meg a Kbt. 138. 
§ (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 

8. Az ajánlattétel határideje 
 

Az ajánlattétel határideje Ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az 
ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő érvénytelennek 
tekinti. 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. 

 

9. Az ajánlat összeállításának formai követelményei 
 

Az ajánlat elkészítésének alapja a közbeszerzési dokumentum. 

Jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az eljárás során minden iratot, levelet és 
tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők 
kötelesek annak ajánlattevő általi felelős fordítását is az ajánlathoz csatolni. 

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, az előírt formai követelményeknek megfelelően 1 papír alapú 
példányban, valamint az aláírt ajánlatot teljes terjedelemben tartalmazó, azzal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban, digitális adathordozón PDF formátumban 
lezárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi vagy azzal egyenértékű 
szöveget: 
 
„KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS – ERDETI CÍMEN ÉRTESÍTENDŐ – „Mosonmagyaróvár, Fő út 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” 

 

2016. 

11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” „AJÁNLAT” és a „Postázóban nem 
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem 
bontható fel” 

Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy 
hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként, laponként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni.  
 

10. Műszaki-szakmai ajánlat 

Ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező árazatlan költségvetést beárazni és 
az ajánlathoz csatolni. Az árazatlan költségvetési kiírás minden sora, adott sor összes cellája 
kötelezően kitöltendő! A költségvetés valamennyi tétele tekintetében anyag és díj egységár (Ft) 
megadása kötelező. Amennyiben az adott közbeszerzési tételnek anyag vagy díj igénye nincs, "0" 
összeg írandó, azonban a költségvetésben valamennyi tétel esetében az anyag vagy a díj összegét 
fel kell tüntetni. Nem lehet olyan tétel, amely esetén Ajánlattevő az anyag és a díj egységárra is 0,- Ft 
megajánlást ad. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a költségvetésben tilos az egyes 
sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket, vagy a mennyiség 
egységét megváltoztatni. Az árazatlan költségvetésben valamennyi költségvetési sort be kell árazni. 
Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők, 
a képletezésért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

 

Ajánlatkérő a beárazott költségvetés főösszesítőjének „Nettó anyag és díj összesen + 
tartalékkeret (Tartalékerettel növelt nettó ajánlati ár)” megnevezésű sorában feltüntetett nettó 
összeget bírálja ajánlati árként.  

 

A tervdokumentációban, kifejezetten a költségvetésekben szereplő, tervezők által megjelölt esetleges 

konkrét termékekre utalás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

ajánlattevő azzal egyenértékű terméket is ajánlhat. Amennyiben az adott költségvetési tételnél a 

fentiek szerinti típus megjelölés szerepel, és attól ajánlattevő eltér, akkor kötelező kitölteni 

egyenértékűségi nyilatkozatot, az adott tétel(ek) vonatkozásában. Ajánlatkérő az egyenértékűséget 

vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem egyenértékű termék megajánlása 

esetében az ajánlat érvénytelen. A nemleges egyenértékűségi nyilatkozatot is kötelező Ajánlattevőnek 

ajánlatához becsatolni! 

 

11. Az ajánlat tartalma, igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 
A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatnak a következő dokumentumokat, okmányokat, 
igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg – az alábbi sorrendben tartalmaznia: 

 

Sorszám Dokumentum megnevezése Megjegyzés Melléklet 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” 

 

2016. 

1. Borítólap   

2. Felolvasólap 
A közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalommal készített 
felolvasólap. 

1. számú 
melléklet 

3. Tartalomjegyzék 

Folyamatosan növekvő oldalszámozással 
készített tartalomjegyzék. A 
tartalomjegyzéken tételesen fel kell sorolni 
a becsatolt dokumentumokat az ajánlatban 
elfoglalt helyük szerinti oldalszám 
feltüntetésével. 

 

4. Ajánlattételi nyilatkozat  A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. 
2. számú 
melléklet 

5. 
Közös ajánlattételi nyilatkozat 
(közös ajánlattétel esetén) 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. 
3. számú 
melléklet 

6. 
Együttműködési 
megállapodás (adott 
esetben) 

A 6. pontban meghatározott tartalmi 
követelményeknek megfelelő 
megállapodás. 

 

7. 
Nyilatkozat alvállalkozók 
igénybevételéről 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint.  
 

4. számú 
melléklet 

 

8. 

Nyilatkozat az ajánlattevő kis- 
és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerinti 
besorolásáról. 
 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. 
5. számú 
melléklet 

9. 
Ajánlattevői nyilatkozat kizáró 
okok hatálya alóli 
mentességről 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 
nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok 
hatálya alá  

6. számú 
melléklet 

 

10. 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pontjának kb) 
alpontja tekintetében 
 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy 
nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan 

7. számú 
melléklet 

12. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 
67. § (4) bekezdése szerint 
(adott esetben) 

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni 
köteles arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe az 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót, valamint adott esetben 
az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőt. 

8. számú 
melléklet 

13. 
Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) 
bekezdése szerint 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet bevonásáról 
(kérjük a nemleges nyilatkozatot is 
benyújtani szíveskedjenek) 

9. számú 
melléklet 

14. 
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) 

bekezdése szerint 
 

Nyilatkozat alkalmassági 
követelményeknek való megfelelésről 

10. számú 
melléklet 

11. 
Nyilatkozat a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakember 
többlettapasztalatáról 

Értékelési szempont tekintetében megadott 
műemléki részszakterületen felelős 
műszaki vezető többlet szakmai 
tapasztalatát igazoló dokumentum 

11. számú 
melléklet 

15. 
P/1 alkalmassági 

követelmények igazolása 

Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 

megküldésének időpontját megelőző 3 

12. számú 
melléklet 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” 

 

2016. 

lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya 

(építőipari kivitelezési munkák) szerinti 

árbevételéről 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás 

esetén csatolandó 

 

16. 
M/1. alkalmassági 

követelmény igazolása 

Nyilatkozat eljárást megindító felhívás 

megküldését megelőző 5 év 

legjelentősebb műemlékkel kapcsolatos 

építési kivitelezési munkáinak 

ismertetésével 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás 

esetén csatolandó. 

13. számú 
melléklet 

17. 
M/1. alkalmassági 

követelmény igazolása 

Referenciaigazolás eljárást megindító 

felhívás megküldését megelőző 5 év 

legjelentősebb műemlékkel kapcsolatos 

építési kivitelezési munkáiról. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás 

esetén csatolandó. 

 

14. számú 
melléklet 

18. 
M/2. alkalmassági 

követelmény igazolása 

Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe 

bevonni kívánt műemléki részszakterületen 

felelős műszaki vezető szakemberről 

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 

bekezdés b) pont] 

(A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

felhívás esetén csatolandó) 

15. számú 
melléklet 

19. 

Műszaki vezető 

rendelkezésre állási 

nyilatkozata 

A szerződés teljesítésében részt vevő 

műemléki részszakterületen felelős 

műszaki vezető rendelkezésre állási 

nyilatkozata 

(A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

felhívás esetén csatolandó) 

16. számú 
melléklet 

20. 
Műszaki vezető jogosultság 

nyilatkozat 

Műemléki részszakterületen felelős 

műszaki vezető jogosultságára vonatkozó 

nyilatkozata 

(A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

felhívás esetén csatolandó) 

17. számú 
melléklet 

21. Műszaki vezető önéletrajz  

Műemléki részszakterületen felelős 

műszaki vezető szakmai önéletrajza 

(A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

felhívás esetén csatolandó) 

18. számú 
melléklet 

22. Műszaki vezető A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt  
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” 

 

2016. 

képzettségét bizonyító okirat 

egyszerű másolatban 

műemléki részszakterületen felelős 

műszaki vezető képzettségét bizonyító 

okirat egyszerű másolatban (amennyiben a 

jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában 

még nem rendelkezik) (A Kbt. 69. § (4) 

bekezdése szerinti felhívás esetén 

csatolandó) 

23. Aláírási címpéldányok 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot, 
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat 
aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg 
a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi. V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. Amennyiben az ajánlatot 
meghatalmazott írja alá, csatolni kell a 
cégkivonat szerint az ajánlattevő 
képviseletére feljogosított tisztségviselőtől 
kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazás egyszerű másolati 
példányát. 

 

24. 
Nyilatkozat 
felelősségbiztosításról 

Nyilatkozat a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet szerinti felelősségbiztosításról.  

19. számú 
melléklet 

25. 
Nyilatkozat papír alapú és 
elektronikus ajánlat 
egyezőségéről 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a papír 
alapú és a PDF formátumú ajánlat 
egymással megegyezik. 

20. számú 
melléklet 

26. 
Nyilatkozatok biztosíték 
rendelkezésre bocsátásáról 

Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattételi 
felhívásban előírt biztosíték határidőben 
történő rendelkezésre bocsátásáról. 

21. számú 
melléklet 

27. 
 

Nyilatkozat 
változásbejegyzésről 

Ajánlattevő nyilatkozata cégbírósági 
változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben 
az ajánlattevővel kapcsolatban el nem 
bírált módosítás van folyamatban, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást egyszerű másolati 
példányban. 

22. számú 
melléklet 

28. 
Nyilatkozat 
egyenértékűségről 

Nyilatkozat a 10. pontban meghatározottak 
szerint 

23. számú 
melléklet 

29. 
Nyilatkozat elektronikus 
letöltésről 

Nyilatkozat Kbt. 39. § (1) bekezdés szerinti 
közbeszerzési dokumentum letöltéséről. 

 

24. számú 
melléklet 

30. Közbeszerzési műszaki leírás Közbeszerzési műszaki leírás 
25. számú 
melléklet 

31. Árazatlan költségvetés  
Árazatlan tételes költségvetés 
főösszesítővel (papír alapú, és elektronikus 
(scannelt, valamint szerkeszthető xls.) 

26. számú 
melléklet 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” 

 

2016. 

formátumban is benyújtani) 

 
 
Az Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár)  

 
Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, nem köthető semmilyen külföldi fizetőeszköz 
árfolyamához. Az árakat a kivitelezés időtartamát figyelembe véve kell ajánlattevőnek 
meghatároznia. Ajánlatkérő a beárazott költségvetés főösszesítőjének „Nettó anyag és díj 
összesen + tartalékkeret (tartalékerettel növelt nettó ajánlati ár) megnevezésű sorában 
feltüntetett nettó összeget bírálja ajánlati árként. 

A munkák megvalósítása során bekövetkező árváltozásokat ajánlattevő utólag nem 
érvényesítheti. A munkák felmérése, elszámolása és kifizetése a szerződésben rögzítettek szerint 
történik. 

 

Az építmény építési hatósági engedély-köteles, ezért az Általános Forgalmi Adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltaknak megfelelően, az általános forgalmi adót a 
szolgáltatás igénybe vevője fizeti meg. 

 

12. Összegezés 
 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően írásbeli összegezést készít, amely 
tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. Az 
összegezést ajánlatkérő minden ajánlattevő részére egyidejűleg megküldi telefaxon vagy 
elektronikus úton. 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” 

 

2016. 

 
 

II. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 (tervezet) 

 

 

Amely létrejött egyrészről a: 

 

Név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. 

Képviselő neve: Széles Sándor kormánymegbízott 

Adószám: 15789305-2-08 

PIR törzsszám: 789301 

Statisztikai számjel: 15789305-8411-312-08 

Bankszámlaszám: 10033001-00299633-00000000 

Telefon:  

E-mail:   

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

 

másrészről pedig a: 

 

Név:  

Székhely:  

Képviselő neve:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

Nyilvántartási szám:  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek vagy 

Felek 

 

között az alábbi tárgyban és feltételek mellett. 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A közbeszerzési eljárás elnevezése: „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 

2. eljárás” 

 

Megrendelő mint ajánlatkérő jelen szerződés megkötésére irányulóan a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § előírásai szerint közbeszerzési eljárást 

bonyolított le, melynek eredményéről ……………………….…. napján tájékoztatta az ajánlattevőket.  

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő Vállalkozót bízza meg a jelen 

szerződésben meghatározott munkák teljesítésével. 

 

Felek teljes megállapodását jelen szerződés törzsszövege, a közbeszerzési eljárást megindító 

felhívás és a közbeszerzési dokumentum, – amennyiben a közbeszerzési eljárás során kiegészítő 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

tájékoztatás iránti igény felmerült – a kiegészítő tájékoztatás iránti kérésre adott ajánlatkérői válaszok, 

és Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma, valamint az építményre a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE-09D/EOH/01318-4/2017. iktatószámon (ÉTDR 

azonosító – ügyiratszám: 201700021298) 2017. július 5. napján jogerőre emelkedett építési 

engedélye (a továbbiakban együtt: Szerződéses okmányok) tartalmazza, melyek jelen szerződés 

aláírásával annak mellékleteivé válnak.  

 

A nyertes ajánlat értékelésre került elemei: 

 

Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár) (Ft): Ft 

A szerződés teljesítésében részt vevő, a felhívás III.1.3) M/2. 
pontjában bemutatott MV-É-M műemléki részszakterületen felelős 
műszaki vezető, MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész napban 
megadva) (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli 
szakmai tapasztalat, az értékelés legkedvezőbb szintje 1825 nap) 
(nap):  

nap 

 

 

1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.  

 

1.2. Teljesítési véghatáridő: A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 90. nap, 

de legkésőbb 2017.          . Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a fenti időtartam a 

próbaüzem és a műszaki átadás-átvétel időtartamát is magában foglalja. 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja és elvégzi a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő 

út 11. szám alatt található épület tetőfelújítási munkáit, elvégzi a jelen szerződésben, 

valamint az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 

követelmények szerint.  

2.2. Teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11. (helyrajzi szám: 273) 

2.3. Vállalkozó feladatát képezi az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési 

dokumentumokban (Műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentumokban) meghatározott 

kivitelezési munkák megvalósítása, a kivitelezési munkák dokumentálása, a szükséges 

átadások megtartása és dokumentálása. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési 

dokumentumok műszaki tartalmát, a kivitelezési technológiát ismeri. Felek rögzítik, hogy a 

Vállalkozó feladatát, így a megrendelt munka részét képezi továbbá a teljesítés során 

különösen: 
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o ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, 

stb.) kialakítása, munkavégzés körülményeinek biztosítása, a folyamatos 

rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési 

víz- és áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és védőszerkezetek, építési 

anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és üzemeltetése, munkavégzés utáni 

takarítások és helyreállítások; 

o építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal, stb.) építése, 

kialakítása, helyszínen tartása kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a 

szükséges épületszerkezeti megbontásokkal és helyreállításokkal együtt; 

o bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre lerakóhelyi költséggel együtt; 

o a munkavégzést követő átadási munkarészek:  

 átadási dokumentáció elkészítése és átadása; 

 kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az 

eredeti/tervezett állapotnak megfelelően; 

 próbaüzem lefolytatása. 

2.4. Felek rögzítik, hogy a jogerős építési engedély alapján művészettörténész általi felügyeletet 

nem kell biztosítani. 

 

3. KIVITELEZÉS, ELLENŐRZÉS 

 

3.1. Vállalkozó köteles a kivitelezést és az egyéb szerződéses kötelezettségeit 

szerződésszerűen, teljes körűen, a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, 

balesetvédelmi és egyéb vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, 

hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíteni. 

3.2. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kivitelezési és kapcsolódó munkát a 

jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően köteles 

teljesíteni. A nem megfelelő minőségben történő teljesítés alkalmatlan szolgáltatásnak 

minősül és a Vállalkozó a munka újbóli elvégzésére kötelezett. 

3.3. Vállalkozónak be kell tartani az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült 

munka minőségi tanúsításánál a magyar szabványokban, az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírtakat. 

3.4. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítésére alkalmas 

állapotban köteles átadni. Az építési munkaterület átadására a szerződés hatálybalépéstől 

számított 5 munkanapon belül kerül sor, melyről Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót. 

3.5. A munkaterület átadás-átvétel során Vállalkozó köteles a munkaterület munkavégzésre való 

alkalmasságát, valamint a korábban végzett munkák esetleges hibáit, vagy hiányosságait 

megvizsgálni, melyek a munkavégzést akadályozhatják. Az esetleges hiányosságok, hibák 
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jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból nem kerül 

megállapításra hiányosság vagy hiba, a Vállalkozó felelős a korábban keletkezett 

hiányosságok, vagy korábban elkövetett hibák következtében fellépő károkért.  

3.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen 

megtekintette, a meglévő épület és annak tetőszerkezete állapotát és tulajdonságait 

megismerte a munkaterület átvételekor. 

3.7. Vállalkozó a munkaterület átadását követően köteles folyamatosan vezetni az elektronikus 

építési naplót (továbbiakban: építési napló).  

3.8. Az építési naplóban történő bejegyzésre az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 

meghatározott személy, szervezet illetékes képviselője jogosult.  

3.9. Az építési napló ellenőrzése Megrendelő feladata.  

3.10. Az építési műszaki ellenőr, a Megrendelő helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési 

tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági 

előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 

3.11. Megrendelő, illetve az építési műszaki ellenőr jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, 

észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a 

bejegyzésekre 3 munkanapon belül az építési naplóban válaszolni. 

3.12. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú, megfelelő szakképesítésű 

tapasztalt vezetőt, és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles 

biztosítani annak érdekében, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit határidőben 

teljesíteni tudja. Az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért a Vállalkozó felelős. 

3.13. Vállalkozó köteles az építési-szerelési munkák irányítására műemléki részszakterületen 

felelős műszaki vezetőt alkalmazni. Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési 

munkát – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével 

– a műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető irányítja. 

3.14. A Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 138. § rendelkezéseinek megfelelően 

hozzájárul. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag az eljárást megindító 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatban foglaltak szerint 

vesz igénybe alvállalkozót. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés megkötésének 

időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelő részére valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 

együtt köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 

megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó által a jelen 
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szerződés teljesítésébe bevont műszaki vezető (MV-É-M) szakember cseréje esetén a Kbt. 

138. § (2) bekezdése az irányadó. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó 

szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő 

is jogosult.  

3.15. A Kbt. 138. § rendelkezésében foglaltak betartását a Megrendelő, valamint a műszaki 

ellenőr jogosult ellenőrizni az építési napló adatai alapján. 

3.16. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 

amely anélkül nem következett volna be. 

3.17. Az anyagszállítási útvonalak optimalizálása, a zaj, por és elhagyott hulladék adott munkával 

rendszerint együtt járó mértéket meghaladó keletkezésének megelőzése érdekében a 

Vállalkozó köteles az építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető legteljesebb 

mértékben minimalizálni. 

3.18. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 

építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról 

rendszeresen gondoskodni. Vállalkozónak a hulladék kezelésével kapcsolatban a hatályos 

jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia. A Vállalkozó köteles az építési naplóban az 

építési hulladékot fajta és mennyiség szerint rögzíteni. 

3.19. A munkaterület megfelelő védelmének és őrzésének biztosítása a Vállalkozó feladata, 

annak költsége Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a munkaterületen 

csak olyan személyek tartózkodjanak, akik erre jogosultsággal rendelkeznek, illetve a 

vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek és igazoltan részt vesznek a napi munkában, 

annak ellenőrzésében és irányításában. 

3.20. Vállalkozó köteles megóvni az építési munkaterületen, valamint a szállítás során használt 

út- és közműhálózatot, azok műtárgyait. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen 

okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvétel lezárásáig 

kijavítani. 

3.21. Vállalkozó köteles a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel minden 

esetben egyeztetni és elfogadtatni. 

3.22. A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően eljáró külső szervek által adott jogszerű 

utasításokról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

3.23. Vállalkozó a munkák befejezését követően köteles a munkaterületről levonulni, a kivitelezés 

helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, az eszközöket, gépeket és 

anyagokat, beleértve a bontott anyagot is. 
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3.24. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor köteles az építési 

munkaterületet átadni a Megrendelőnek. 

3.25. Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak 

megfelelő építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani. 

3.26. Felek rögzítik, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) 

bekezdése alapján a Felek a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott 

költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő 

egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az 

ajánlatban megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű, vagy 

magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. A helyettesítő termék 

kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyásával építhető be.  

3.27. Akadályközlés: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható 

késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, 

amely a munka eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti (a 

továbbiakban: Akadályközlő levél). Az Akadályközlő levél alapul szolgálhat a szerződés 

szerinti teljesítési véghatáridő módosításához.  Az akadályközlés Megrendelő késedelmes 

teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti, azonban az akadály 

esetleges elháríthatatlanságára (pl. időjárási körülmények) figyelemmel annak 

érvényesítését mérlegelheti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő károkért 

Vállalkozó köteles helytállni. 

3.28. Megrendelő jogosult Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy meghatalmazott képviselője útján ellenőrizni oly 

módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenységével ne akadályozza. 

3.29. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: Vállalkozó köteles Megrendelő által jelen 

szerződés teljesítésével összefüggésben adott utasítását teljesíteni, kivéve, ha ez 

jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet és vagyonbiztonság (ideértve 

az adatvagyont is) veszélyeztetéséhez vezetne, ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a 

Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy 

célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen 

szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. 

Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy Vállalkozó köteles 

azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja. Ebben az 

esetben azonban a célszerűtlen/szakszerűtlen utasításból adódó minden következmény, kár 

Megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának 

megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. 

3.30. Teljesítés szerződésszerűsége: Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Vállalkozó 

teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Vállalkozó a munkát 
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hiánytalanul, a Szerződéses okmányokban meghatározott követelményeknek megfelelően 

elvégezte. A Felek hangsúlyozzák, hogy Megrendelő nem minősül szakvállalatnak a jelen 

szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a 

hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, 

hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje. 

3.31. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az épületben hivatali munkavégzés folyik. Ennek 

megfelelően a kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni Megrendelő kijelölt 

kapcsolattartójával és a műszaki ellenőrrel a munkavégzés zavartalan biztosítása és a 

hivatali funkciók teljesülése érdekében. 

Az épület ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 7:00-17:00 óráig 

Kedd: 8:00-16:00 óráig 

Szerda: 8:00-17:30 óráig 

Csütörtök: 8:00-18:00 óráig 

Péntek: 8:00-13:30 óráig 

 

A munkaidő: 

Hétfő: 7:30-17:00 óráig, 

Kedd: 7:30-16:00 óráig 

Szerda: 7:30-17:30 óráig 

Csütörtök: 7:30-18:00 óráig 

Péntek: 7:30-13:30 óráig 

 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

4.1. Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményeként a 

következők szerint állapítják meg: 

 

nettó vállalkozói díj:                 Ft + 27,0 % ÁFA, azaz bruttó       forint  

4.2. A vállalkozói díj átalányár, mely 2 % tartalékkeretet tartalmaz, fedezetet nyújt mindazon 

elvégzendő munkákra, amelyek a jelen szerződés tárgyát képezik. A Vállalkozó a 

vállalkozói díj kialakításakor elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre 

bocsátott közbeszerzési dokumentumokat, ismerte meg a teljesítés helyszínét. A 

tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolásához használható 

fel. Tartalékkeret terhére elvégzendő munkák megrendelése külön megrendelő alapján 

történhet. 

4.3. A tartalékkeret terhére az ajánlati időszakban előre nem kalkulálható munkák kizárólag a 

Megrendelő külön megrendelése alapján végezhetőek. A tartalékkeret az építési beruházás 

teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák 
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ellenértékének elszámolásához használható fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munka 

elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén legfeljebb az ajánlati 

egységárakkal, egyéb esetben legfeljebb a Professional Építőipari Költségvetés Készítő 

program szerinti árképzési tényezőkkel történhet, Megrendelő műszaki ellenőre által 

ellenjegyezve. 

4.4. A vállalkozói díj inflációs vagy beszállítói áremelésre való hivatkozás, tervhiányosságból 

eredő többletmunka esetén sem változhat. 

4.5. A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények 

és a fel- és levonulás, valamint a felvonulási terület helyreállításának költségeit. 

4.6. Az építkezés teljes időtartama alatt az ideiglenes víz és elektromos energia hálózat 

kiépítésének költsége a Vállalkozót terheli, a Megrendelő hálózatához történő csatlakozás 

esetén a Megrendelő fogyasztási díjat nem számol fel. 

4.7. A jelen szerződés keretében kivitelezésre kerülő munkálatok hatósági engedélykötelesek. A 

hatósági engedélyt Megrendelő szerzi be, költsége Megrendelőt terheli. 

4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a 

vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésre álltak a 

közbeszerzési eljárás során, melyek ismeretében kerül sor jelen szerződés megkötésére. 

 

 

5. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS 

 

 

5.1. Vállalkozó a számlákat a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. 

A vállalkozói díj kifizetéséről a Megrendelő gondoskodik, ezért a számlákat a Megrendelő 

nevére kell kiállítani és benyújtani. A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján 

történik. Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme magyar forint (HUF).  

 

5.2. Vállalkozó a megjelölt vállalkozói díj – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számítva 

– 5 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Az előleg igénylése nem kötelező, annak 

kifizetését abban az esetben sem tagadhatja meg a Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó 

akként nyilatkozott ajánlatában, hogy nem kíván előleget igénybe venni. Az előleget a 

Vállalkozó legkorábban a jelen vállalkozási szerződés hatályba lépését követően 

igényelheti. A Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a jelen vállalkozási 

szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel. 

Megrendelő az igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 

napon belül köteles kifizetni. 

5.3. A Vállalkozó a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 2 db számla benyújtására 

jogosult, melyből 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására van lehetősége. 
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5.4. Vállalkozó a részszámlát az ÁFA nélkül számított szerződéses érték 50 %-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén, a végszámlát 100 %-nál jogosult benyújtani.  

5.5. A részszámla benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által aláírt, Megrendelő által kiállított 

részteljesítési igazolás. 

5.6. A számlák vetítési alapja a nettó vállalkozói díj. A részszámlák szerinti nettó 

ellenszolgáltatás nem haladhatja meg a megvalósult építési munkák ellenértékét. 

5.7. Előleg igénybevétele esetén az előleg elszámolása a megvalósított műszaki tartalommal 

arányosan történik. Vállalkozó köteles a műszaki ellenőr részére igazolni, hogy az előleget a 

szerződés teljesítésére használta fel. Megrendelő az előleg felhasználásával kapcsolatban 

felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjában foglaltakra. 

5.8. A részteljesítési igazolás kiállítása nem minősül a részteljesítés átvételének. 

5.9. Végszámla a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvétel lefolytatását követően nyújtható 

be. A műszaki átadás-átvételt a Megrendelő bevonásával kell megtartani. 

5.10. Az igazolt teljesítést követően benyújtott részszámla/végszámla átutalással kerül 

kiegyenlítésre a Vállalkozó       Banknál vezetett       számú bankszámlájára a Kbt. 

135. § (1)-(6) bekezdés, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a Korm. rendelet 

előírásainak figyelembevételével.  

5.11. A szabályszerűen benyújtott számlák kiegyenlítése az alábbiak szerint történik: 

a) amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Korm. 

rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott rendben történik azzal, hogy a Korm. 

rendelet 32/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti számlákban feltüntetett alvállalkozói 

teljesítés ellenértékét Ajánlatkérőként szerződő Fél a Korm. rendelet 32/A. § (1) 

bekezdés d) pontja szerint 15 napon belül, a hivatkozott számlákban feltüntetett 

fővállalkozói teljesítés ellenértékét pedig a Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés g) pontja 

alapján 15 napon belül átutalás útján fizeti meg.  

b) amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, 

abban az esetben a számla ellenértékét Megrendelő a Ptk. 6:130. §-a, a Kbt. 135. § (3) 

bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki, a számla fizetési határideje 30 nap. 

5.12. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (6)-(7) bekezdésében foglaltak 

alkalmazandóak. 

5.13. A részszámla és a végszámla benyújthatóságának további feltétele, hogy a Megrendelő a 

kivitelezés előrehaladását ellenőrizze, és erről az építési naplóból kivonatolt változatot, azaz 

előrehaladási jegyzőkönyvet készítsen. 
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5.14. Szerződő Felek rögzítik, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az Art. 36/A. § 

rendelkezéseit, mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 

5.15. Az építmény építési hatósági engedély-köteles, ezért az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ában foglaltaknak megfelelően, az általános 

forgalmi adót a Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása tárgyú 

építési beruházás igénybe vevője, az Ajánlatkérő fizeti meg. 

5.16. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem 

tekinthető benyújtott számlának. 

5.17. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet szerint az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a 

szerződéssel érintett költségvetési pénzeszközök vonatkozásában ellenőrzési 

jogosultsággal rendelkeznek. 

5.18. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok terhére nem 

köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen 

visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 

amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

5.19. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult és egyben 

köteles felmondani, vagy attól elállni.  

A jelen pontnak megfelelő nyilatkozatot Megrendelő részére a Megrendelő általi kifizetés 

teljesítése érdekében valamennyi alvállalkozónak és közreműködőnek is szükséges 

megtennie, akik a szerződés alapján közvetlen kifizetésben részesülnek, figyelemmel a Kbt. 

135. § (3) bekezdésére. Az erre vonatkozó nyilatkozatmintát Megrendelő a kérésükre 

rendelkezésre bocsátja. 

5.20. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a) 

bekezdése alapján az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely 

személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és 

az Infotv. 27. § (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre 

irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a 

közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus 
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formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is 

teljesíthető.  

 

 

6. KAPCSOLATTARTÁS 

 

6.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, elérhetőségeik: 

Megrendelő részéről: 

Név:       

Cím:       

Telefon:       

E-mail:       

Vállalkozó részéről: 

Név:       

Cím:       

Telefon:       

Fax:       

E-mail:       

Az építési napló vezetéséért felelős személy neve:       

 

A Vállalkozó műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetője: 

Név: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint 

Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint 

Telefon: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint 

Fax: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint 

E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint 

 

 

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető a 

kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. A munka folyamatára 

vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére 

kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a műemléki részszakterületen felelős 

műszaki vezető átvette a Megrendelőtől.  

 

Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

E-mail: 

6.2. A fent megnevezettek személyében vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő 

Felek egymást írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik. 
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6.3. Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes 

levél, személyes kézbesítés, e-mail útján – kell eljuttatni a 6.1. pontban meghatározott 

elérhetőségekre. 

6.4. Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

6.5. Az építkezés előrehaladásának nyomon követése érdekében Megrendelő jogosult 

egyeztetést kitűzni, amelyen a Vállalkozó képviselője köteles részt venni. Az egyeztetésről 

emlékeztető készül. 

 

7. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

 

7.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje a munkaterület átadásától: 90 

nap. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. 

7.2. Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás szerződésszerű megvalósítására. 

7.3. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

 

8. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

8.1. Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást 

kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a 

Megrendelő és a Vállalkozó közötti jelen szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési 

tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési 

dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés 

megfelel az előírt műszaki és a jelen szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és 

jellemzőknek. 

8.2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 5 nappal 

korábban köteles értesíteni írásos készre jelentéssel. Felek rögzítik, hogy a készre jelentés 

és a műszaki átadás-átvétel időpontja között nem folyhat kivitelezési munka, erre tekintettel 

ezen időtartam a 7.1. pontban rögzített teljesítési határidőbe nem számít bele. 

8.3. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó készre jelentését megelőzően próbaüzemet tartanak. 

A próbaüzem során Felek kötelesek meggyőződni arról, hogy a tetőszerkezet és annak 

cserépborítása a műszaki terveknek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra alkalmas állapotban van-e. 

8.4. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak hiány- 

és hibamentes elvégzése, a próbaüzem sikerességének tényét rögzítő jegyzőkönyvek 

átadása Megrendelő részére. 
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8.5. Felek az építési naplóban kötelesek a próbaüzem alkalmával rögzíteni minden lényeges 

eseményt, körülményt, esetleges hibajelenséget. A próbaüzem alatt a Vállalkozó köteles a 

próbaüzem helyén Megrendelő rendelkezésére állni. 

Eredményes próbaüzem esetén jogosult Vállalkozó a készre jelentésre, melyet Vállalkozó 

köteles Megrendelővel írásban közölni. 

 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 5 munkanap áll 

rendelkezésre.  

 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek 

lehetnek, így különösen 

1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját; 

2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, 

részvételi minőségét; 

3. Megrendelő által érvényesíteni kívánt, az átadás-átvételi eljárás 

eredményeként ismertté vált szavatossági igényeket; 

4. Megrendelő észrevételeit; 

5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi 

hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám 

esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön 

hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető); 

6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket; 

7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat; 

8. Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt; 

9. Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy 

árengedményt kér; 

10. a résztvevők aláírását. 

 

Ha Megrendelő a hibák, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az 

átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, 

hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. 

 

A Vállalkozó műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetője a mennyiségi és 

minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és 

elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek. 

 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően javasolja teljesítésigazolás kiállítását 

Megrendelőnek az elvégzett kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről 

és minőségéről a Vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ennek alapján 

javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára. 
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Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán feltüntetett összeget fizeti ki a 

Vállalkozónak. 

Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a 

rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a munka elvégzésével érintett ingatlan vagy 

ingatlanrész (a továbbiakban: Ingatlan), ha a hiba javítása az Ingatlan zavartalan 

használatát akadályozza, vagy a hiba megszüntetése során az Ingatlan használata 

balesetveszéllyel járna. 

 

9. JÓTÁLLÁS, GARANCIA 

 

9.1. Vállalkozó 48 hónap teljes körű jótállást vállal a kivitelezési munkák elvégzésére.  

9.2. Megrendelő jótállási vagy szavatossági kifogás esetén köteles írásban jelezni Vállalkozó felé 

a bekövetkezett meghibásodást. Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt 

hibákat saját költségére, haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül kijavítani. Amennyiben műszakilag nem lehetséges a hiba 8 napon 

belül történő teljes körű kijavítása, a javítás megkezdésének kell 8 napon belül esnie, és azt 

megszakítás nélkül, a hiba jellege által indokolt legrövidebb időn belül be kell fejezni. 

9.3. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőben nem intézkedik, vagy intézkedései az elvárt 

hatás kiváltására alkalmatlanok, Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és 

kockázatára megszüntetni. Vállalkozó jótállási kötelezettsége ezen munkarészekre továbbra 

is fennáll. 

9.4. Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven belül, 

valamint a jótállási idő lejárta előtt 30 nappal utófelülvizsgálatot tartanak. 

9.5. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő, az eljárás megkezdése előtt 8 nappal 

értesíti a Vállalkozót. Az eljárás során jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló 

hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt. Vállalkozó köteles a 

jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségén kijavítani. 

 

10. FELMONDÁS, ELÁLLÁS 

 

10.1. A szerződés felmondására és megszüntetésére a Ptk. szabályai az irányadóak a 

szerződésben rögzített kikötésekkel. Felek a szerződés rendes felmondással való 

megszüntetését kizárják. 

10.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden olyan szerződésszegés, amely a szerződés 

azonnali hatályú felmondására ad lehetőséget. 
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10.3. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja 

a szerződést, ha: 

 

- Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi; 

- Vállalkozó ellen csődeljárást (kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 

1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat) vagy felszámolási 

eljárást kezdeményeznek, végelszámolását határozza el;  

- Vállalkozó pénzügyi helyzetében – a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak 

alapján, vagy más hitelt érdemlő módon igazoltan – olyan jelentős változás következik 

be, amely a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését veszélyezteti; 

- Megrendelő érdekeit veszélyeztető vagy a jó hírnevét sértő cselekményt követett el a 

Vállalkozó; 

- Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest 20 napot meghaladó késedelembe esik; 

- Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti Megrendelő utasításait, különösen 

jelen szerződés 3.11. pontjában foglaltakra figyelemmel; 

- Vállalkozó tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerős 

elmarasztaló határozatot hoznak; 

- Vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 

mérték, vagy terjedelem alá csökken; 

- A Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott, azonnali hatályú felmondásra alapul 

szolgáló ok következik be. 

10.4. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy – a 

Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 

fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

10.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –,ha 

- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 
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10.6. Jelen szerződés jogszerű felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés teljesítése kapcsán 

kártérítésre nem jogosult. 

10.7. Vállalkozó jogosult a szerződést 30 napos felmondási határidővel megszüntetni, ha a 

Megrendelő a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére a jelen szerződés rendelkezéseinek 

betartásával készült, a Megrendelő által elfogadott teljesítést követően szabályosan kiállított 

számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó 

késedelembe esik. 

10.8. Szerződő Feleket a szerződés megszegéséért teljes körű kártérítési felelősség terheli. 

10.9. Szerződő Felek nem követnek el szerződésszegést – figyelemmel jelen szerződés 3.27. 

pontjára –, ha kötelezettségeik teljesítését ”vis maior” akadályozza meg, amely a szerződés 

aláírását követően következik be. 

 

11. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

11.1. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős 

késedelmesen teljesít, köteles Megrendelő részére késedelmi kötbért fizetni figyelemmel 

a Ptk. 6:186. §-ára. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 

határidőtől számítva a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói 

díj 0,5 %-a/nap, maximális mértéke: a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 

számított vállalkozói díj 10 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérésekor 

Megbízó jogosult azonnali hatállyal a szerződés felmondására. 

11.2. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval.  

11.3. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 

teljesítés alól. 

 

11.4. A kötbért a Vállalkozónak Megrendelő szerződésben nevesített bankszámlájára kell 

teljesíteni. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált késedelmi kötbért a vállalkozási 

díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani.  

 

11.5. Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 

is érvényesítheti. 

11.6. A szerződés meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: 

„Meghiúsulási Kötbér”) érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül 

különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a 

Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A 

Meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, tartalékkeret és általános forgalmi 

adó nélkül számított vállalkozói díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 10 %-a. 
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11.7. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A 

Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített 

késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, 

feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének 

szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a 

Vállalkozót a Megrendelőnek a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó 

mértékű, igazolt kárainak megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. 

Meghiúsulási kötbér a késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. 

 

11.8. A kötbért a Vállalkozónak Megrendelő szerződésben nevesített bankszámlájára kell 

teljesíteni. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált Meghiúsulási Kötbért a 

vállalkozói díjból a Ptk. 6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani.  

11.9. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott jótállási igények biztosítékaként jótállási 

biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

11.10. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje a jótállási 

kötelezettségvállalás kezdő időpontja, mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 

tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 2%-a. 

11.11. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártáig rendelkezésre kell állnia. 

11.12. A jótállási biztosíték a Megrendelőt illeti meg, amennyiben a Vállalkozó jótállási 

kötelezettségeinek teljesítését elmulasztja, vagy nem szerződésszerűen, vagy nem a 

hatályos jogszabályokban rögzített módon teljesíti. 

11.13. A jótállási és a teljesítés elmaradásával kapcsolatos biztosítékok rendelkezésre bocsátását 

Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítheti. 

 

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

12.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

12.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 

Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

12.3. Vállalkozó köteles a Korm. rendeletben előírt, 10 millió forint éves kárlimit értékű, teljes körű 

felelősségbiztosítási (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) szerződést a konkrét építési 
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beruházásra nevesítve megkötni/vagy a már meglévő felelősségbiztosítást jelen építési 

beruházásra kiterjeszteni és azt a teljesítés idejére fenntartani azzal a megkötéssel, hogy a 

káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet egészére vonatkozik. Mértéke 

káreseményenként legalább 1 millió Ft.  

12.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Ptk., a jelen 

szerződésben hivatkozott jogszabályok, továbbá a jelen szerződés tárgyára vonatkozó 

egyéb jogszabályok előírásait kell figyelembe venni. 

12.5. Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. § rendelkezéseivel 

összhangban módosíthatják. 

12.6. Megrendelő jogosult Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy meghatalmazott képviselője révén ellenőrizni 

olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne 

akadályozza. 

12.7. Szerződő Felek kikötik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése 

ügyében – a pertárgy értékének függvényében – a Győri Járásbíróság, illetve a Győri 

Törvényszék a kizárólagosan illetékes. 

12.8. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettsége, amely kedvezőtlenül hat 

a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére. 

12.9. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy amennyiben külföldi 

adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, 

és mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 6 

eredeti példányban. 

 

Kelt:       

 

 

 ………………………………… ………………………………… 

 Megrendelő Vállalkozó 
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 Széles Sándor       

 kormánymegbízott ügyvezető 

 Győr-Moson-Sopron Megyei       

 Kormányhivatal 

 

 

.……………………………………..….  

Jogi ellenjegyzés: dr. Herkner Veronika jogtanácsos 

 

 

Győr, 2017. …………… 

 

.……………………………………..….  

Pénzügyi ellenjegyzés: Szeiber Anita főosztályvezető  

 

 

 

Mellékletek: 

- Felelősségbiztosítási kötvény 

- Közbeszerzési dokumentumok 

- Nyertes ajánlat 
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III. MELLÉKLETEK 
 
 
 

A közbeszerzési dokumentum mellékleteként átadott nyilatkozatmintákat az ajánlattevőknek saját 
adataik alapján kell kitölteniük és szükség esetén módosítaniuk. 

Az eljárást megindító felhívásban előírt, azonban a közbeszerzési dokumentum mintái között 
esetlegesen nem szereplő dokumentumok benyújtása is kötelező. 
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1. számú melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 

 

 

Ajánlattevő neve
1
:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlattevő képviselője:  

Kapcsolattartó neve  

Kapcsolattartó 
elérhetőségei: 

(telefon, e-mail, fax) 

 

 
 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása - 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
ajánlat részeként teszem. 

 
 

Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár) (Ft): Ft 

A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatott szakember MV-É-M jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai 
tapasztalata (egész napban megadva) (az alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, az értékelés 
legkedvezőbb szintje 1825 nap) (nap): 

nap 

 
 
Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. nap 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

                                                 
1
 Közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők nevét és székhelyét is fel kell tüntetni. 
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2. számú melléklet 

 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában 

 
 
 
 
 
Alulírott ………………………………….., mint a(z) ………………………………….. (cégnév, székhely) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője – a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat, valamint a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetet a jelen nyilatkozattal feltétel 
és jogfenntartás nélküli, teljes körűen elfogadjuk. 
 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
Kijelentem, hogy a jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak megfelel, azok 
tartalmáért az ajánlattevő felelősséget vállal. 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
 
Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

3. számú melléklet 
 
 

KÖZÖS AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában2 

 
Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívására a Kbt. 35. § alapján 
 

1. …………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő és 
2. …………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő 

 
közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni. 
 
Az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat, valamint a közbeszerzési dokumentum képező szerződéstervezetet a jelen 
nyilatkozattal feltétel és jogfenntartás nélkül, teljes körűen elfogadjuk. 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
Kijelentjük, hogy a jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak megfelel, azok 
tartalmáért felelősséget vállalunk. 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. nap 
 
 
 
 
 ………………………………………….. ………………………………………….. 
(Cégszerű aláírás kötelezettségvállalásra (Cégszerű aláírás kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás jogosult/jogosultak vagy aláírás 
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

                                                 
2
 Közös ajánlattétel esetén. Az ajánlathoz az együttműködési megállapodás csatolása is szükséges. 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

4. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata 

a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról a  
Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján 

 

Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 

…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra 

jogosultja/jogosultjai, mint „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” 

tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 

 
Az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
 
1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat 
1.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés alábbi része(i) 

tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni: 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 
 
1.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez 

alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. 
 
2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat 
2.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók az alábbiak: 

Alvállalkozó(k) neve  
címe (székhelye) 
(kitöltése kötelező) 

Részvétel 

százalékos aránya 

(kitöltése kötelező) 

A közbeszerzés részének 

megnevezése, amelyhez 

igénybe veszi 

(kitöltése kötelező) 

   

   

   
 
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. 
 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. Nap 
 
 
 ………………………………………….. 

 Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 
5. számú melléklet 

 
 
 
 

NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (4) bekezdés vonatkozásában3 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. (cégnév, 
székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 
vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
meghatározása

4
 alapján 

 

 

- Mikrovállalkozásnak,  

- kisvállalkozásnak, 

- középvállalkozásnak minősül, 

- nem tartozik a törvény hatálya alá.
5
 

 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. Nap 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
3
 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot az ajánlattevőknek külön-külön kell csatolniuk. 

4
 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen 
meghaladja a 25%-ot. 

5
 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 

6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

A kizáró okok hatálya alóli mentességről 

 

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cégnév, székhely) ajánlattevő 
nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt céggel, 
mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés b-d), g)-k), m),  p) és q) pontjában, 
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok. 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés b-d), g)-k), m), p) és q) pontjai: 
 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 
az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra 

került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata 
esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett 
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az 
adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa 
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel 
meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan 
előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett 
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
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kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni. 

p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három 
évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozat) megállapította. 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 
napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.” 

 
 

Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai: 
 

„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki 

a) megszegte a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket 
és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozat megállapította; 

b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét - a c) pontban 
meghatározott eset kivételével - súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai 
szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett 
el; 

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét 
az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy 
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta; 

d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított 
szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó 
fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett.” 

 
 

Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. nap 
 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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7. számú melléklet 
 

Nyilatkozat  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja tekintetében 

 
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult/kötelezettségvállalásra feljogosított* képviselője, a ……………………, mint 

Ajánlatkérő által a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontja tekintetében 

n y i l a t k o z o m, h o g y 

I. szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott
6
 tőzsdén (ebben az 

esetben a lenti nyilatkozat is csatoltandó) 

 

VAGY (a megfelelő részt kérjük aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni). 

 

II. szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 

Az I. válasz jelölése esetében az alábbi nyilatkozat is kitöltendő: 

 

Amennyiben SZERVEZETÜK OLYAN TÁRSASÁGNAK MINŐSÜL, MELYET NEM jegyeznek szabályozott 

tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § r) pontjának ra)-rb) és rc)-rd) alpontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről az alábbi nyilatkozat csatolandó: 

 

Alulírott …………………………………. (név) ……………………………… (cégnév) mint ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, mivel 

szervezetünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, az alábbiak szerint  

 

n y i l a t k o z o m ,  

 

 

a Pmt. 3. § r) pontjának ra)-rb) és rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:  

 

 Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (1): …………………………………………. 

 

                                                 
6
 A szabályozott tőzsdék listáját megtalálja az alábbi linken: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
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 Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (2): …………………………………………. 

 

 Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (3.): ………………………………………… 

 

A  közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdésének alapján 
a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjának, illetve 10. § g) pont gb) alpontjának megfelelően, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
Pmt. 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni. A hivatkozott rendelkezés értelmében, amennyiben ajánlattevőnek nincs tényleges tulajdonosa, 
az esetben aláhúzással jelölendő:  

Nincs tényleges tulajdonos 

 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: ………………….., 201...  ……………….  hó  …....  nap 
   
  
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 
 

A Pmt 3. § r) pontjának ra)-rb) és rc)-rd)  alpontjai szerint tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
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vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie! 
 
 



 

 44 

 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

8. számú melléklet 
 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában 
(adott esetben) 

 
 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában közreműködő 

szervezetet vagy személyt, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-d), g)-k), m) p) és q) pontjában, valamint a Kbt. 

63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
 

Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. Nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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9. számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
bevonásáról [Kbt. 65. § (7) bekezdés]  

 

Alulírott/alulírottak ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője/képviselői, mint a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti 

épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője alábbi nyilatkozatot 

teszem/tesszük: 

 
- az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő az alkalmasság igazolására más szervezetet vagy 

személyt kíván igénybe venni: 
 

IGEN / NEM
7
 

 

Az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett más szervezet vagy 

személy megjelölése (név, 
székhely, cím) 

(kitöltése kötelező) 

Azon alkalmassági 
követelmény(ek) pontos 

hivatkozása, melynek 
igazolása érdekében az 

ajánlattevő más 
szervezet vagy személy 

erőforrására támaszkodik 
(kitöltése kötelező) 

A szervezet vagy személy által 
rendelkezésre bocsátott 

erőforrások igénybe vételének 
módja és az igénybevétel 

módját alátámasztó, 
kötelezettségvállalást 

tartalmazó dokumentum 
megnevezése

2
 és oldalszáma 

az ajánlatban 

(kitöltése kötelező) 

  
 

  
 

 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más szervezet erőforrásait vesszük 
igénybe, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet  
 

szerződéses 
 

vagy 
 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot
8
 

 
- amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés időtartama alatt - az ajánlatunkhoz csatoltuk.  

 

Kelt………………………., 201. ……….…. hó ….. napján. 

 

….…………………………………………. 

                                                 
7  A megfelelő aláhúzandó. 
2 Szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat 
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(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek úgy kíván 

megfelelni, hogy bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, az igazolás az érintett 

szervezet(ek), személy(ek) részéről a Kbt. 65. § (7)-(10) bekezdése szerint történik. 

 

Megjegyzés: Kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerűen az igazolni kívánt alkalmassági 

követelmény függvényében - a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely 

más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 

melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  

 

A Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles benyújtani 

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 

igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően a 

Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével az ajánlatba csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból 

álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A 

Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 

kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 

végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő 

csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési 

beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) 

pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott 

szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság 

vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló 

szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy 

bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös 

ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti 

alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti 

alvállalkozó. 

 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására 
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés 
szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban 
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A 
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az 
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. 
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10. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségről a Kbt. 114. 

§ (2) bekezdése szerint 
 
 

Alulírott/alulírottak, ………………………………………….. mint a 

………………………………………………………………………….. (cég megnevezése, címe) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai, mint a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 

tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője ezúton nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy 

a társaságunk az eljárást megindító felhívásban előírt alábbi alkalmassági követelményeknek megfelel: 

 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó a cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást 
megindító felhívás megküldésének időpontját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési munkák) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő P/1. pont szerinti 
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjára. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. 
§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban 
és 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 19.§ (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok 
helyett. 

Előzetes igazolás: A Kbt. 114. § -ának (2) bekezdése értelmében ajánlattevő ajánlatában csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  

Utólagos igazolás: Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
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Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére tekintettel felhívja Ajánlattevő 
figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket és igazolását a P/1. 
alkalmassági követelmény tekintetében a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez 
képest szigorúbban határozza meg. 

 

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontját 
megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési 
munkák) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – tevékenységből származó árbevétele 
összesen nem érte el legalább a 25 millió forintot. 

(Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseinek megfelelően) (A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt 
alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek) 

 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint az ajánlattevő ajánlatában ismertesse és igazolja az eljárást megindító felhívás 
megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített, 
műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, legjelentősebb építőipari 
kivitelezési munkáit. Az ismertetésnek (igazolásnak) tartalmaznia kell legalább 

 

– a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, azaz a 

sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját ÉV/HÓNAP/NAP bontásban) és helyét, 

 a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 

- a referenciát nyújtó személy megnevezését, elérhetőségét, 

- az építési beruházás tárgyát, 

- az építési beruházás mennyiségét, jelen eljárás esetén az építési beruházással érintett ingatlan 
alapterületét, 

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e.  

 

Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletesnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot 
tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság 
minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.  

 

Hivatkozva az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2017. (V. 19.) 
Korm. rendelet 2. §-ában foglaltakra Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, 
ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósul meg. 

 

Ajánlatkérő építési beruházás fogalma alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 2. § 30. pontjában foglaltakat érti, amely szerint építési beruházás az építési 
tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi tevékenységek 
összessége. 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, ha a nyertes közös 
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés 
oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy 
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az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az 
ismertetett építési beruházás egésze  tekintetében köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást 
benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült.  

 

Ajánlatkérő nem követeli meg, hogy a korábbi teljesítés teljes időtartama (vagyis annak kezdő időpontja 
és a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja is) a meghatározott időszakon belül essen. 

Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az 
eljárást megindító felhívás közvetlen megküldéséig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált 
időintervallumon belül teljesített építési beruházásokra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe 
az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. 

Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában 
foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi 
figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.  

Az M/1. pont szerinti alkalmassági feltételt, alkalmasság minimumkövetelményében 
meghatározottaknak való megfelelést ajánlattevőnek a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

Előzetes igazolás: A Kbt. 114. § -ának (2) bekezdése értelmében ajánlattevő ajánlatában csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  

Utólagos igazolás: Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése rögzíti: „Azokban az esetekben, amelyekben a 
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-
ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb 
igazolási módok helyett.” 

 

 

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárását megindító 
felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db, 500 
m2 alapterületet elérő, vagy legalább 2 db és egyenként 250 m2 alapterületet elérő a teljesítési 
előírásoknak megfelelő és szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, de 
legfeljebb 8 éven belül megkezdett, építőipari kivitelezési munka tárgyú szerződéssel.  

 

(Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően) 
 
(a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek.) 

 

 

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, végzettsége és/vagy képzettsége, szakmai 
tapasztalata ismertetését, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.  
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a) Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában "MV-É-M" jelű műszaki vezetői 
szakterületi - műemléki részszakterülete jogosultsággal rendelkezik: 

Be kell nyújtani:  

- a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő 
rendelkezésére áll. A rendelkezésre állási nyilatkozatban kérjük feltüntetni az jelen eljárás 
megnevezését, 

- a szakember foglalkoztatásának jogcímét (munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszony),  

- a bemutatott szakember nyilatkozatát a „MV-É-M" jogosultságát igazoló névjegyzék/kamarai 
nyilvántartás számáról és a nyilvántartó kamara nevéről,  

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okból nem 
szerepel, úgy a jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, tárgyévre vonatkozó érvényes 
igazolással/vagy annak egyszerű másolatával is igazolható. 

Más tagállamban letelepedett szakember esetében - amennyiben a bemutatott szakember az említett 
nyilvántartások valamelyikében nem szerepel - ajánlatkérőnek be kell nyújtani az egyenértékű 
jogosultságot igazoló, adott tagállamból származó dokumentum magyar nyelvű fordítását az 
alkalmasság igazolása körében. 

A magyarországi letelepedésű szakember jogosultságának meglétét és érvényességét ajánlatkérő a 
Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetőleg a Magyar Építész Kamara (www.mekon.hu) 
elektronikus nyilvántartásaiban ellenőrzi. 

 

b) Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában "MV-É-M" jelű műszaki vezetői 
szakterületi - műemléki részszakterülete jogosultsággal még nem rendelkezik (a fenti jogosultságot 
a szerződéskötés időpontjáig szerzi meg), ez esetben 

Be kell nyújtani:  

- a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza "MV-É-M" műszaki vezetői 
szakterületi - műemléki részszakterülete jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 
11.) Korm. rendelet szerinti gyakorlat bemutatását olyan részletességgel (dátumokat év/hónap/nap 
bontásban megadva), amelyből ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhet, hogy a 
bemutatott szakember a "MV-É-M" jelű műszaki vezetői szakterületi - műemléki részszakterülete 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik,  

- a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő 
rendelkezésére áll. A rendelkezésre állási nyilatkozatban kérjük feltüntetni az jelen eljárás 
megnevezését, 

- a szakember foglalkoztatásának jogcímét (munkaviszony, vagy egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszony),  

- a bemutatott szakember végzettségét és/vagy képzettségét bizonyító okiratok egyszerű másolatait, 

Az "MV-É-M" jogosultság meglétét ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor igazolnia kell. 

 

 

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember az 
építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 
11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. pont 1. részében szereplő táblázat 4. sorában szereplő "MV-
É-M" jelű műszaki vezetői szakterületi - műemléki részszakterülete jogosultsággal a szerződés 
megkötéséig illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a 
jogosultság megszerzésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének 
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minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt 
szerződést. 

 

A megnevezett szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
1. számú melléklet IV. pont 1. részében szereplő táblázat 4. sorában szereplő "MV-É-M" jelű műszaki 
vezetői szakterületi - műemléki részszakterülete jogosultsággal, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell a 
jogosultság és a ny. sz. feltüntetésével.  

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a megjelölt szakember a fenti jogosultsággal a 
szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a 
szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. 

Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember tekintetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
szerinti szakterület/részszakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, úgy az 
Ajánlatkérő által előírt jogosultsági követelménnyel – e rendelet alapján - egyenértékű jogosultsággal 
kell az érintett szakembernek rendelkeznie [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdés 
figyelembevételével]. 

 

Ajánlattevő M/2. pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására a Kbt. 65. § (9) bekezdése 
alapján csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet csak olyan 
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 
kapacitásokra szükség. 

 

Előzetes igazolás: A Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése értelmében ajánlattevő ajánlatában csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  

Utólagos igazolás: Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése rögzíti: „Azokban az esetekben, amelyekben a 
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-
ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági 
követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb 
igazolási módok helyett.” 

 

 

 

 

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be a feladat ellátásához 
szükséges legalább 1 fő szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. 
pont 1. részében szereplő táblázat 4. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó 
jogszabályok alapján azzal egyenértékű "MV-É-M" jelű műszaki vezetői szakterületi - műemléki 
részszakterülete jogosultsággal (a),  

vagy  
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annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és/vagy képzettséggel és szakmai gyakorlattal (b) 
rendelkezik. 

 

(Kbt. 65. § (4), (6)-(7), (9), és (11) bekezdéseinek megfelelően) (A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint 
fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.) 

 

Ajánlatkérő az M/2. pont rövidítése alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott 
jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. 

 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a 
tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, 
amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) 
Kormányrendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott 
igazolással rendelkezik. 

 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Az ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az építőipari kivitelezési tevékenységet végző 
gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szereplés követelményét. 

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét 
Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. 

Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra 
vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem 
végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. 

A Kbt. 69. § (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás, ha az ajánlatkérő az Európai Unió 
bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas 
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az 
igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.  

Amennyiben ajánlattevő azért nem szerepel a névjegyzékben, mert nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő, úgy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti 
hasonló nyilvántartásban szereplés igazolása ajánlattevő feladata, akinek a 2014/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) 
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtania.  

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ezen alkalmassági pontnak való megfelelést 
igazolhatja oly módon is, hogy egyszerű másolatban benyújtja a letelepedés szerinti országában 
vezetett nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást végző szerv által kiállított igazolásnak vagy a 
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot egyszerű másolatban.  
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ 
magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő ezen alkalmassági szempontnak megfelelést a 
Közbeszerzések Tanácsának 2016. 06. 01-én kiadott 62. számú útmutatójában foglaltaknak 
megfelelően a https://www.e-epites.hu/Kamara/ honlapon ellenőrzi. 

Amennyiben a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő jogosult lenne a névjegyzékben való 
szereplésre, de ott adminisztrációs hiba miatt vagy egyéb okból nem szerepel, úgy ezen alkalmassági 
pontnak való megfelelést ajánlattevő igazolhatja a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető 
szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartás tényét igazoló dokumentumnak egyszerű 
másolatban történő benyújtásával. 

Előzetes igazolás: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírt alkalmassági 
követelmény kapcsán, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint rögzíti, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni.  

Utólagos igazolás: A gazdasági szereplő az alkalmassági teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 
szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívásra köteles benyújtani. 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem szerepel az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari 
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplők esetén a a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete 
szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepel. 

(Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdéseinek megfelelően) 
 
(a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek.) 

 

Kelt………………………., 201 …………………. hó ….. napján. 

 

….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

https://www.e-epites.hu/Kamara/
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 
11. számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalatáról 
 

 

 

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 

(székhely:……………………………………) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott9 képviselője ezennel 

kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 

tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevője által a 2. értékelési szempont kapcsán 

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül az alábbi többlettapasztalattal rendelkezik (az eljárást 

megindító felhívás III.1.3. M/2. pontjaiban előírtakon felül): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt, …………………., 2017. ……………. hó ......... napján. 

 

 

….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
9 A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő! 

Szakember 

neve 

MV-É-M műemléki részszakterületen felelős 

műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges, az  eljárást 

megindító felhívás III.1.3. M/2. pontjaiban 

előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai 

tapasztalata egész napban 

 

1.  
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 

12. számú melléklet 

 

 
P/1. ALKALMASSÁGI KÖVETEMÉNY IGAZOLÁSA 

NYILATKOZAT (részletes igazolás) 
 

eljárást megindító felhívás megküldésének időpontját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 

közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési munkák) szerinti árbevételéről 

 

Alulírott ……………………………………., mint a (cég megnevezése, címe): 

………………………..………………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra 

jogosultja, mint a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattevője kijelentem, hogy cégünk közbeszerzés tárgya (építőipari kivitelezési 

munkák) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

 

 

  
Üzleti év időszaka

10
 

(-tól/-ig, év, hónap, 
nap) 

A közbeszerzés tárgya 

szerinti árbevétel 

(nettó Ft-ban) 

1. 1. üzleti év   

2. 2. üzleti év   

3. 3. üzleti év   

 Összesen   

 

 

Kelt………………………., 201. ………………... .hó …… napján. 

 

 

….…………………………………………. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

 jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

 a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                 
10 Ajánlatkérő üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § figyelembevételével meghatározott üzleti évet 

érti. 



 

 57 

 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

13. számú melléklet 
 

 

M/1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 

AJÁNAÉTTEVŐ11 NYILATKOZATA 

Az eljárást megindító felhívás megküldésétől számított 5 év 

 legjelentősebb építőipari kivitelezési munkáinak ismertetéséről (részletes igazolás) 

 

Alulírott ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 

…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra 

jogosultja, mint a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattevője az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 

 

 

Kelt……………………………., 201 . …………………. hó ……... napján. 

 

 

      ….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

14. számú melléklet 
 

                                                 

11 Amennyiben alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitást nyújtó) szerv igazolja ezen alkalmassági feltételt, úgy 

értelemszerűen e szervnek kell megtennie ezen nyilatkozatot. Kérjük a táblázatban hivatkozott referenciákhoz kapcsolódó 

referenciaigazolásokat jelen dokumentum mögé elhelyezni az ajánlatban. Kérjük figyeljenek arra, hogy a referenciaigazolás a 

megfelelő adatokat tartalmazza, hogy abból a megfelelősség megállapítható legyen. Az M/1. pont szerinti alkalmassági feltételt, 

alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést ajánlattevőnek a szerződést kötő másik fél által 

adott igazolással kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

Az építőipari kivitelezési 

munka tárgyának leírása, 

olyan tartalommal, hogy az 

alkalmassági feltételnek 

való megfelelés 

megállapítható legyen 

Ellen-

szolgáltatás 

nettó összege 

(HUF-ban) 

az építőipari 

kivitelezéssel 

érintett ingatlan 

alapterülete (m2) 

Teljesítés helye 

(város, hrsz), 

ideje 

év/hó/nap-tól 

év/hó/nap-ig 

A teljesítési 

előírásoknak és 

a szerződésnek 

való 

megfelelőség 

(igen/nem) 

 

Szerződést kötő másik 

fél neve, elérhetősége 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 
 

REFERENCIAIGAZOLÁS MINTA  

(a korábbi teljesítést igazoló, korábbi megrendelő tölti ki.) 

 

 

Alulírott ………………., mint a……………………………………  (
12

cégnév, székhely, adószám) képviselője 

igazolom/igazoljuk, hogy a ………………………. (Ajánlattevő neve, címe.) építőipari kivitelezési munka 

tárgyban az alábbiak szerint állt szerződéses jogviszonyban cégemmel/cégünkkel. 

 

építési beruházás tárgya:……………………………….…………………………. 

Építési beruházás nettó ellenszolgáltatás összege:………………………………………………..…..Ft 

Építőipari kivitelezéssel érintett ingatlan alapterülete: …………………………m2 

Teljesítés helye (város neve, hrsz.: …………………………………………….…………….………………... 

Teljesítés ideje (év/hó/nap-tól - év/hó/nap-ig):  

Kezdete: …………év………….hó……………nap 

Befejezése:…………év………..hó…………..nap 

 

Az építési beruházás az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesült 
13

(igen/nem) 

 

Építési beruházásra vonatkozó egyéb információk
14

:…………………………………………………………… 

 

Ezen igazolás „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz referencia igazolásként szolgál. 

 

 

Kelt……………………………., 201 . …………………. hó ……... napján. 

 

      ….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás referenciaigazolást kiállító részéről) 

 

 

                                                 
12

 Amennyiben nem cég a nyilatkozatot tevő, úgy értelemszerűen kell a nyilatkozatot kitölteni adatokat megadni. 
13

 A megfelelő válasz aláhúzandó 
14

 Amennyiben releváns. 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

15. számú melléklet 
 

M/2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 

NYILATKOZAT a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt, műemléki részszakterületen felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - rendelkező szakemberről [321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pont] 

 

Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 

…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra 

jogosultja/jogosultjai, mint „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője – az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás gondos áttekintése után 

– ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a szolgáltatás nyújtása során az alábbi szakembert kívánjuk bevonni:

  

 

Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 

…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) kötelezettségvállalásra 

jogosultja/jogosultjai, mint „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője nyilaztkozom/nyilatkozzuk, hogy az általam/általunk megajánlott 

szakember az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. pont 1. részében szereplő táblázat 4. sorában szereplő "MV-É-

M" jelű műszaki vezetői szakterületi - műemléki részszakterülete jogosultsággal a szerződés megkötéséig 

illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint tudomásom/tudomásunk van arról, hogy 

a jogosultság megszerzésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. 

 

Kelt, …………………., 2017. ……………. hó ......... napján. 

 

….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

Műemléki 

részszakterületen 

felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal 

(legkésőbb a 

szerződéskötés 

időpontjára ) rendelkező 

szakember neve 

 

Képzettség/végzettség 

megnevezése  

(az ajánlati felhívás M/2. 

pont szerinti 

alkalmasság 

megállapítható legyen) 

 

 

 

Szakmai tapasztalat 

ismertetése  

(az ajánlati felhívás M/2. pont 

szerinti alkalmasság 

megállapítható legyen) 

 

 

Szakember 

alkalmazásának jogcíme 

(munkaviszony, vagy 

egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszony) 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 

Melléklet: 

Külön csatolandó a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint 

szakember tapasztalatát, gyakorlatát bemutató saját kezűleg aláírt önéletrajz. A szakmai tapasztalat 

ismertetése év-hónap-nap bontásban szükséges. Csatolni szükséges a megnevezett szakember 

szándéknyilatkozatát, mely szerint ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének alkalmazására. 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 

 

16. számú melléklet 
 
 
 

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata 
 

 

 

 

Alulírott ………………………………………….. kijelentem, mint „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám 

alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárásban, az M/2. 

alkalmassági követelmény tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a közbeszerzési 

eljárást követő szerződés teljesítéséhez, mint - legkésőbb szerződéskötés időpontjára - műemléki 

részszakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember - az Ajánlattevő 

nyertessége esetén - rendelkezésére állok. 

 

 

Kelt ………………………, 201 . ………………... hó …. napján. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 aláírás15 

 
 

                                                 
15

 A nyilatkozatot saját kezűleg kérjük aláírni. 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

17. számú melléklet 
 
 

Szakember jogosultságára vonatkozó nyilatkozata 
 

 

 

 

Alulírott ………………………………………….. kijelentem, mint „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti 

épület tetőfelújítása – 2. lejárás” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az M/2. alkalmassági követelmény 

tekintetében Ajánlattevő által bemutatott, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember, a 

közbeszerzési eljárást követő szerződés teljesítéséhez az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

A műszaki vezetőnek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott „MV-É-M” műemléki részszakterületen felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal rendelkezem:  

 

jogosultság határozat száma:…………………………., dátuma:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* 

 

 

vagy*  

 

A műszaki vezetőnek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott „MV-É-M” műemléki részszakterületen felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal nem rendelkezem, azonban  

a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés megkötéséig az „MV-É-M” műemléki 

részszakterületen felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezni fogok. 

 

 

Kelt ………………………, 201 . ………………... hó …. napján. 

 

 

 

…………………………………………… 

 aláírás16 

 

 

 

 

*a megfelelő részt kérjük aláhúzni 
 
 
 

                                                 
16

 A nyilatkozatot saját kezűleg kérjük aláírni. 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 

18.  számú melléklet 
 
 

Önéletrajz minta17 
A szerződés teljesítésében részt vevő, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) 

jogosultsággal rendelkező szakember szakmai tapasztalata  

 

Önéletrajz   

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Utónév Vezetéknév 

Cím(ek) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország  

Állampolgárság  

Születési dátum  

Végzettség/képzettség 

megnevezése a 

266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet 1. mellékletben 

meghatározottak szerint: 

 

Szakmai gyakorlat a 

266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet szerint 

(bemutatandó, 

amennyiben a szakember 

a jogosultsággal még 

nem rendelkezik) 

 

  

Időtartam 

(év/hónap/napra 

megadott kezdő és 

végdátummal) a dátumok 

mellett felsorolva az 

építési beruházást, 

amelyben a szakember 

részt vett. 

 

                                                 
17

 Ajánlatkérő eltérő formátumban benyújtott önéletrajzot is elfogad, amennyiben az önéletrajzból megállapíthatóak a 
vizsgált értékelési részszempont vonatkozásában szükséges adatok. 
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Foglalkozás / beosztás 

(munkakör)  

 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

 

A munkáltató neve és 

címe 

 

Tevékenység típusa, 

ágazat 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

19. számú melléklet 

 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Felelősségbiztosításról 

 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………(cégnév, székhely) ajánlattevő 
nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a tárgyi építési beruházás 
megvalósításának időtartamára az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek (építés- és 
szerelésbiztosítás – C.A.R.) megfelelő 
 
 

- Felelősségbiztosítási szerződést kötök 

 Meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem.
18

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt 10 millió forint éves kárlimit értékű, teljes körű 
felelősségbiztosítási (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) szerződést a konkrét építési beruházásra 
nevesítve megkötöm/vagy a már meglévő felelősségbiztosítást jelen építési beruházásra kiterjesztem és 
azt a teljesítés idejére fenntartom azzal a megkötéssel, hogy a káresemények összértéke évente a 
biztosítási fedezet egészére vonatkozik. Mértéke káreseményenként legalább 1 millió Ft. 

 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt: ………………………………, 201 ………………… hó …………. Nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 
 

                                                 
18

 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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2016. 

20. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Papír alapú és elektronikus ajánlat egyezőségéről 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus 
formában benyújtott PDF formátumú példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. Nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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2016. 

21. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………(cégnév, székhely) ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban 

előírt jótállási biztosítékot, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, a jótállási kötelezettség 

kezdetének időpontjában rendelkezésre bocsátjuk. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

 
Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. Nap 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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tetőfelújítása”  

 

2016. 

22. számú melléklet 
 

 

NYILATKOZAT 

Változásbejegyzési eljárásról 
 

Alulírott ………………………………………., mint a ………………………………………………………..…. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy az ajánlattevővel kapcsolatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás  

- Nincs folyamatban 

- Folyamatban van.
19

 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt: ………………………………, 201. ………………… hó …………. nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

 (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

                                                 
19

 A megfelelő rész aláhúzandó! Amennyiben az ajánlattevővel kapcsolatban el nem bírált módosítás van 
folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 
 

23. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT EGYENÉRTÉKŰSÉGRŐL 
 

Nyilatkozom, mint a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú 

közbeszerzési eljárás Ajánlattevője, hogy az ajánlatadás során a műszaki specifikációban szereplő termékek 

gyártmányától, típusától nem tértem el / eltértem*, így kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő termékek 

gyártmánya, típusa mindenben megegyezik azokkal, vagy azokkal minden tekintetben egyenértékű.  

Ha van eltérés, az eltéréssel érintett termékek: 

 

A közbeszerzési dokumentumban szereplő           Az ajánlatban megadott termékek 

termékek gyártmánya, típusa, cikkszáma         gyártmánya, típusa, cikkszáma 

 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

__________________________________  ___________________________________ 

 

Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 
„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt………………………., 201…. év...…………………. hó ….. napján. 

 

 

      ………………………………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 
 
 
 

* megfelelő aláhúzandó 
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„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület 
tetőfelújítása”  

 

2016. 

 
24. számú melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
ELEKTRONIKUS LETÖLTÉSÉRŐL 

 

Nyilatkozom, mint a „Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú 

közbeszerzési eljárás Ajánlattevője, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdés szerint a fenti eljárás 

közbeszerzési dokumentumait elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé 

tette az alábbi helyen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/kozbeszerzes, regisztráció 

nélkül, melyet letöltöttem. 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által indított, 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt………………………., 201…. év...…………………. hó ….. napján. 

 

 

      ………………………………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 
 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/kozbeszerzes
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tetőfelújítása”  

 

2016. 

25. számú melléklet 

 
 

IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
Alapadatok 
A közbeszerzési műszaki leírásban használt márkanevek és típusnevek a termék jellegének meghatározását 

szolgálják. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, típusú, a fenti műszaki-technikai paramétereknek megfelelő 

terméket is. Ebben az esetben a megfelelést az ajánlattevőnek igazolnia kell. Az igazolásra megfelelő a 

gyártótól származó műszaki dokumentáció, valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése, 

vagy az ajánlattevőtől származó, az adott termékkel kapcsolatban megkövetelt valamennyi szempont 

egyenértékűségét igazoló tételes leírás és bemutatás, valamint a megajánlott termékre vonatkozó műszaki 

leírás. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében 

foglaltakra, amely szerint az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a 

szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 

folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 

 

 

Az építési munka rövid leírása:  

Belső udvari barokk épületszárnya (helyszínrajz: „B” jelű ép.) tetőfelújítása a meglévő tető elbontásával és új 

építésével, Bástya utcai épületszárny (helyszínrajz: „C” jelű ép.) tetőfelújítása a szükséges tetőszerkezeti 

javításokkal, a meglévő héjalás bontásával, új hódfarkú cserépfedés készítésével. 

 

A munka részét képezi továbbá a teljesítés során különösen: 

- ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, 

munkavégzés körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek 

biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és 

védőszerkezetek, építési anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és üzemeltetése, munkavégzés utáni 

takarítások és helyreállítások; 

- építési segédszerkezetek (védőtetők, korlátok, fóliafal, stb.) építése, kialakítása, helyszínen tartása 

kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a szükséges épületszerkezeti megbontásokkal és 

helyreállításokkal együtt; 

- a bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre lerakóhelyi költséggel együtt; 

- a munkavégzést követő átadási munkarészek:  

- átadási dokumentáció elkészítése és átadása; 

- a kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően; 

- próbaüzem lefolytatása. 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által kiadott VE-09D/EOH/01318-4/2017 

ügyiratszámú, „Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. szám alatti 273. hrsz-ú ingatlanon hivatal épület felújítására 
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2016. 

vonatkozó bontási, építési és örökségvédelmi engedély ügye” függő hatályú, 2017. július 5. napján jogerőre 

emelkedő döntés alapján művészettörténész felügyeletet nem kell biztosítani. 

 

Az építési munkahely megjelölése: 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11., 273 hrsz.,  

 

Az építési beruházással érintett terület (tető) nagysága: 888 m2 

 

Az épület rendeltetése: 

 Ügyfélfogadás 

 Munkavégzés 

 

Előzmények: Az ajánlatkérő a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységének helyet biztosító telephelyét 

kívánja fejleszteni. A fejlesztés keretében a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti műemlék épület 

tetőfelújítását kívánja elvégeztetni.  

 

Mosonmagyaróvár, Városháza MJ. Bástya utcai épület 

Építőmesteri és szakipari munkák:  

 Zsaluzás és állványozás 

 Irtás, föld- és sziklamunka 

 Falazás és egyéb kőműves munkák 

 Fém épületszerkezetek   

 Ácsmunka 

 Vakolás és rabicolás 

 Tetőfedés 

 Szárazépítés 

 Bádogozás 

 

Épületvillamos munka 

 Villámvédelem 

 

Épületgépészeti munkák:  

 Klíma berendezés leszerelése 

 

 

Mosonmagyaróvár, Városháza MJ. Udvari épület 

Építőmesteri és szakipari munkák:  

 Zsaluzás és állványozás 

 Irtás, föld- és sziklamunka 

 Falazás és egyéb kőműves munkák 

 Fém épületszerkezetek   

 Ácsmunka 

 Vakolás és rabicolás 
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 Tetőfedés 

 Bádogozás 

 Felületképzés 

 

 

Kapcsolódó dokumentáció 

 

TERVEK: 

Terviratok: 

03 Aláírólap és tervezési program 

04 Tervezői nyilatkozat 

05 Műemléki szakértői vélemény – 2016.08.30. 

06 Örökségvédelmi egyeztetés jegyzőkönyve – 2016.08.04. 

07 Építész műszaki leírás 

08 Tartószerkezeti állapotvizsgálat 

09 Tartószerkezeti fénykép dokumentáció 

10 Tartószerkezeti állapotvizsgálat 

11 Tartószerkezeti műszaki leírás 

12 Értékleltár 

13 Fotódokumentáció 

14 Statisztikai szakvélemény „B” ép. 

15 Statisztikai szakvélemény „C” ép. 

16 Faanyagvédelmi szakvélemény 

 

Tervek: 

H-1 Helyszínrajz 

F-1 I. Emeleti alaprajz 

F-2 Fedélszék alaprajz, B-B, C-C metszet 

F-3 Tetőnézetek 

É-1 Fedélszék alaprajz, B-B, C-C, D-D metszet 

É-2 Tetőnézetek 

 

 

 ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 

 

„Mosonmagyaróvár, Fő út 11. szám alatti épület tetőfelújítása – 2. eljárás”  

Szerződés típusa: vállalkozási szerződés 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11., 273 hrsz.,  

Az építési beruházással érintett műemlék épület tetőfedéssel érintett terület nagysága: 888 m2 

amelyen az alábbi munkákat kell elvégezni 

 

Mosonmagyaróvár, Városháza MJ. Bástya utcai épület 
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2016. 

tetőfelújítás  

sor-

szám tételszám tétel megnevezése mennyiség mértékegység 

15. Zsaluzás és állványozás 

1. 1-15-04-051 

Padláson épített, padlásfödémre állított, falazóállvány 4,00 m magassággal 

(építés-bontás). 25,00 m² 

2. 3-15-00-000 

Könnyen áthelyezhető cserépfelvonó telepítése és bontása, amennyiben a 

fedésbontásnál a még használható cserepek jó állapotban való megőrzése 

szempont. 1 db 

3. 2-15-04-034 

Törmelékcsúszda, beömlő nyílásokkal, szükség szerinti alátámasztásokkal  

(építés-bontás). 9,50 fm 

21. Irtás, föld- és sziklamunka 

 

 

Keletkezett törmelék mozgatása, össze-gyűjtése depóniába, szállítóeszközre 

rakása és elszállítása 10 km-en belül hulladéklerakó helyre, lerakási díjjal együtt. 

kevert ép. törmelék: 3,0 m3, bontott cserép: 25,0 m3   

1. 3-21-00-000   28,00 m3 

33. Falazás és egyéb kőműves munkák 

1. 1-33-91-012-001 Tűzfal visszabontás erősítő pillérekkel. (3,40 m3)  24,10 m2 

2. 3-33-00-000 Falbontások téglaanyagának letisztítása.  3,50 m3 

3. 3-33-00-000 

A továbbiakban fel nem használható töm. nagym. téglaanyag pótlása máshol 

bontott, letisztított azonos falazóanyaggal.  0,85 m3 

4. 3-33-00-000 

Tűzfal újra építése 12 cm, nagym. tégla esetén 14 cm vtg-ban, erősítő pillérekkel, 

H10-es habarcsba falazva, teljes fugakitöltéssel.  24,10 m2 

5. 3-33-00-000 

Macskalépcső tűzfalvégződések felső, kb. 3 sorának visszabontása, majd 

újraépítése, ezúttal bádogozásra előkészített, ferde, sík végződéssel, 12 cm, 

nagym. tégla esetén 14 cm vtg-ban, H10-es habarcsba falazva, teljes 

fugakitöltéssel.  24,20 m 

34. Fém épületszerkezetek 

1. K/1. 

Kötőelemek, kapcsolóelemek fedélszék felújításhoz, tartós korrózióvédelemmel 

együtt.  0,15 t 

2. K/2. 

Előirányzat a kiviteli munkák időszakában helyszíni intézkedéssel 

meghatározható acélanyagú erősítő, kiváltó szerkezetekre: a műszaki ellenőr 

igazolása alapján.  0,15 t 

35. Ácsmunka 

1. 3-35-00-000 

Fedéscsere során a fa tetőszerkezet át-vizsgálása, az elhasználódott, károsodott 

elemek kibontása, új faelemekkel való pótlása, szerkezetmegerősítések hevede-

rezésekkel, szüks. esetén gyámok be-építésével  (az előirányzott famennyiség 

terhére), bontott elemek helyszíni mozgatásával, utcaszintre történő 

letermelésével.  5,00 m3 

2. 1-35-00-003 Tetőlécezés bontása.  568,00 m2 

3. 1-35-03-002 

Tetőlécezés készítése kettős hódfarkú cserépfedés alá, átl. 37° tetőhajláshoz, max. 

15 cm léctávolsággal.  568,00 m2 

4. 1-35-03-016 Ellenlécezés készítése.  621,00 fm 

5. 1-35-02-005 

Fóliaterítés és felerősítés 10 cm átfedé-sekkel páraáteresztő tetőalátét fóliából. 

Terrán MediFol SD  568,00 m2 

6. 3-35-00-000 

Újonnan beépítendő faanyagok kezelése gomba- és rovarkárosítás elleni láng-

mentesítő szerrel, fürösztéssel. TETOL FB  660,00 m2 

7. 3-35-00-000 

Padlástakarítás, majd a teljes padlás-födémen ásv. hőszigetelés fektetetése 2 rtg-

ben, eltoltan, függ. átmenő hézagok nélkül. (2×10 cm) 20 cm vtg. Rockwool 

Multirock lemez  400,00 m2 

36. Vakolás és rabicolás 

1. 1-36-05-001 Padlástéri kanálhát vakolat készítése, hvh 10 habarccsal, átl. 1,5 cm vastagságban.  24,10 m2 

41. Tetőfedés 

1. 1-41-00-004 Cserépfedés bontása.  568,00 m2 

2. 1-41-03-020-001 

Kettős hódfarkú cserépfedés készítése csornai, natúr hódfarkú cserépből, 70,4 fm 

ereszcseréppel, 77,0 fm taréjcseréppel, 38,5 fm gerinccseréppel, (41) 568,00 m2 
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szaruközönként 2-2 db felső kiszellőző cseréppel 

3. 1-41-00-004 

Kovácsoltvas jellegű, lándzsás végű hó-fogó kampók legyártása (30/8 mm km-ű 

laposacélból) elhelyezése eresz feletti tetősíkon, egymástól kb. 40 cm-enként, két, 

eltolt egymás feletti sorban, alap korrózióvédelem tűzihorganyzással, majd 

mattfekete festés.  356 db 

43. Bádogozás 

1. 1-43-00-001-000 Félköríves függő ereszcsatorna bontása.  32,60 fm 

2. 1-43-00-001-000 Félköríves fekvő ereszcsatorna bontása.  37,80 fm 

3. 1-43-00-005-000 Lefolyó csatorna bontása.  39,00 fm 

4. 1-43-00-011 Tetőablak bontása.  4 db 

5. 1-43-00-011 Tetőkibúvó ajtó bontása.  1 db 

6. 1-43-00-007 Bádogszegélyek bontása a bontott anyag deponálásával.  24,20 fm 

7. 1-43-03-013 Falszegély szerelése cserépfedésű tetőhöz, tűzfalak mentén, vörösréz lemezből.  34,60 fm 

8. 2-43-05-003 

Kétvízorros tűzfallefedés készítése vörösréz lemezből, szabv. szerinti tágulási 

hézagok közbeiktatásával. kiterített szélesség: 33 cm  36,00 fm 

9. 1-43-02-001-002 

Félkör szelv. függő ereszcsatorna szere-lése, csatornakampók elhelyezésével, 

betorkollócső véglemez, szeglet tágulási hézag és vízvető beépítésével,  0,55 mm 

vtg. vörösréz lemezből. kiterített szélesség: 40 cm  32,60 fm 

10. 1-43-03-013 

Ereszszegély szerelése cserépfedésű tetőhöz, fekvő ereszcsatorna alá, 0,55-ös 

vörösréz lemezből. kiterített szélesség: 65 cm  37,80 fm 

11. 1-43-02-001-002 

Félkör szelv. fekvő ereszcsatorna szere-lése, csatornakampók elhelyezésével, 

betorkollócső véglemez, szeglet tágulási hézag és vízvető beépítésével, 0,55 mm 

vtg. vörösréz lemezből. kiterített szélesség: 65 cm  37,80 fm 

12. 1-43-02-026-002 

Lefolyócsatorna szerelése, csőbilincs el-helyezésével, hattyúnyak beépítésével, 

állv. csőbe kötéssel, csőkarika elhelyezésével, 0,55 mm vörösréz lemezből, kör 

kereszt-metszettel. kiterített szélesség: 33 cm  39,00 fm 

13. 3-43-00-000 

Új bádog tetőkibúvó ajtó elhelyezése napelemmező széleinél. vörösréz lemezből, 

60x40 cm mérettel.  2 db 

14. 3-43-00-000 

Új, perforált szell. levegő bevezető profil elhelyezése eresznél, bádog v. műa. 

lemezből. (Bádogszerk. esetén az egyéb, eltérő anyagú bádogokkal való 

érintkezést a lehetséges kontaktkorrózió miatt el kell kerülni, ill. meg kell 

akadályozni!)  70,40 fm 

15. 3-43-00-000 Új antennarúd-átvezető bádoghüvely el-helyezése cserépfedéshez. vörösréz lemez  1 db 

71. Épületvillamos munka 

1. 71-00-000 

Villámvédelmi felfogó vezetékek óvatos kiszerelése a tartókból, a vezeték meg-

óvása mellett, a tetőfelújítási munkák idejére (ui. a villámvédelemnek a tetőfel-

újítás ideje alatt is működnie kell!), majd új gerincfogó kábelrögzítő bilincsek 

elhelye-zése kúpcserepekre, valamint a kovácsolt hófogókhoz hasonló cserépsík 

tartók beépítése, végül sodrony visszaszerelése.  50,00 m 

2. 71-00-000 

Villámvédelmi jegyzőkönyv, mérési, ill. a megfelelőséget igazoló dok. készítése 

és átadása az építtető részére.  1 klt. 

86. Épületgépész munka 

1. 71-00-000 

Az udvarra néző oldalon, tetőre szerelt klíma kültéri berendezés és tartozékai 

leszerelése és tárolása hasznosításig a tulajdonos intézményben.  1 db 

Mosonmagyaróvár, Városháza  MJ.  Udvari épület tetőfelújítás 

sor-

szám tételszám tétel megnevezése mennyiség mértékegység 

15. Zsaluzás és állványozás 

1. 1-15-04-044 

Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 

kétlábas, konzolos hárompallós kivitelben, 7,30 m magasságban (építés-bontás), 

eresz helyreállításhoz.  233,00 m² 

2. 1-15-04-051 

Padláson épített, padlásfödémre állított, falazóállvány 5,00 m magassággal 

(építés-bontás).  170,00 m² 
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3. 1-15-04-050 

Feljáró készítése homlokzati állványhoz pihenőkkel, korláttal, lábdeszkával 

(építés-bontás)  18,00 fm 

4. 2-15-04-034 

Törmelékcsúszda, beömlő nyílásokkal, szükség szerinti alátámasztásokkal  

(építés-bontás).  8,00 fm 

21. Irtás, föld- és sziklamunka 

1. 3-21-00-000 

Keletkezett törmelék mozgatása, össze-gyűjtése depóniába, szállítóeszközre 

rakása és elszállítása 10 km-en belül hulladéklerakó helyre, lerakási díjjal együtt. 

kevert ép. törmelék: 30,0 m3, bontott cserép: 14,0 m3  44,00 m3 

2. 3-21-00-000 Padlásburkoló tégla alatti feltöltés bontása.  10,00 m3 

33. Falazás és egyéb kőműves munkák 

1. 1-33-91-012-001 Tűzfal visszabontás erősítő pillérekkel. (21,50 m3)  153,00 m2 

2. 3-33-00-000 

Fedélszékbontás során megsérülő ereszpárkány meglazuló, ill. leomló részeinek 

bontása.  2,75 m3 

3. 3-33-00-000 Falbontások téglaanyagának letisztítása.  24,25 m3 

4. 3-33-00-000 

A továbbiakban fel nem használható töm. nagym. téglaanyag pótlása máshol 

bontott, letisztított azonos falalazóanyaggal.  5,40 m3 

5. 3-33-00-000 

Leomlott v. meglazult ereszpárkány részek visszafalazása H10-es habarcsba 

rakva, teljes fugakitöltéssel.  2,75 m3 

6. 3-33-00-000 

Tűzfal újra építése 12 cm, nagym. tégla esetén 14 cm vtg-ban, erősítő pillérekkel, 

H10-es habarcsba falazva, teljes fugakitöltéssel.  153,00 m2 

7. 33-00-000 Padlásburkoló tégla padozat bontása.  250,00 m² 

34. Fém épületszerkezetek 

1. K/1. 

"V1, V2, V3, V4" jelű acélszerelvények gyártása és beépítése fedélszék 

erősítéshez, tartós korrózióvédelemmel együtt.  0,20 t 

2. K/2. 

Kötőelemek, kapcsolóelemek fedélszék felújításhoz, tartós korrózióvédelemmel 

együtt.  0,20 t 

3. K/3. 

Előirányzat a kiviteli munkák időszakában helyszíni intézkedéssel 

meghatározható acélanyagú erősítő, kiváltó szerkezetekre: a műszaki ellenőr 

igazolása alapján.  0,30 t 

35. Ácsmunka 

1. 1-35-00-001 

Fa tetőszerkezet bontása, bontott elemek helyszíni mozgatásával, kézi v. vill. 

motoros csiga segítségével udvarszintre történő letermelésével. Bedolg. 

famennyiség: 0,073 m3/m2  273,60 m2 

2. 1-35-00-003 Tetőlécezés bontása.  320,00 m2 

3. 3-35-00-000 

Új, függesztőműves, szelemenes fa félnyereg tetőszerkezet építése. Bedolg. 

famennyiség: 0,092 m3/m2  273,60 m2 

4. 3-35-00-000 

Új tetőszerkezet kötőgerendái alá, az udvar felől levő belső főfalra letámasztó 

sámlifák elhelyezése, 50 cm hosszakkal. ker. metszet: 20/25 cm  10 db 

5. 1-35-03-002 

Tetőlécezés készítése kettős hódfarkú cserépfedés alá, átl. 30° tetőhajláshoz, max. 

14,5 cm léctávolsággal.  320,00 m2 

6. 1-35-03-016 Ellenlécezés készítése.  360,00 fm 

7. 1-35-02-005 

Fóliaterítés és felerősítés 10 cm átfedésekkel páraáteresztő tetőalátét fóliából. 

Terrán MediFol SD  320,00 m2 

11. 3-35-00-000 

Újonnan beépítendő faanyagok kezelése gomba- és rovarkárosítás elleni láng-

mentesítő szerrel, fürösztéssel. TETOL FB  980,00 m2 

36. Vakolás és rabicolás 

1. 1-36-00-010 

Meglazult homlokzati főpárkány vakolat - húzások leverése 50 cm kiter. 

szélességben.  30,60 m 

2. 1-36-08-007 Főpárkányhúzás készítése / helyreállítása 50 cm kiterített szélességben.  30,60 fm 

3. 1-36-05-001 

Eresz alatt, em-i ablakok feletti leázott homlokzatvakolat sáv leverése, felületek 

tisztítása, portalanítása.  18,00 m2 

4. 1-36-05-001 

Homlokzatvakolat javítás készítése sima kivitelben, több rétegben, átl. 3 cm vtg-

ban, eresz alatt, em-i ablakok feletti leázott homlokzatvakolat sávban.  18,00 m2 

5. 1-36-05-001 Padlástéri kanálhát vakolat készítése, hvh 10 habarccsal, átl. 1,5 cm vastagságban.  176,00 m2 

41. Tetőfedés 

1. 1-41-00-004 Cserépfedés bontása.  320,00 m2 
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2. 1-41-03-020-001 

Kettős hódfarkú cserépfedés készítése csornai, natúr hódfarkú cserépből, 30,6 fm 

ereszcseréppel, 29,6 fm taréjcseréppel, (33) szaruközönként 2-2 db felső 

kiszellőző cseréppel  320,00 m2 

3. 1-41-00-004 

Kovácsoltvas jellegű, lándzsás végű hó-fogó kampók legyártása (30/8 mm km-ű 

laposacélból) elhelyezése eresz feletti tetősíkon, egymástól kb. 40 cm-enként, két, 

eltolt egymás feletti sorban, alap korrózióvédelem tűzihorganyzással, majd 

mattfekete festés.  153 db 

4. 1-41-00-004 

Szellőzővezetékek előregy. tetősüveges tetőátvezető idomának elbontása a régi 

tetőről, valamint visszaépítése az új tetőbe, a megváltozott tetőhajlás miatti (kb. 

50 cm) szell. vezeték hosszabbításokkal együtt  cserépfedéshez.  2 db 

43. Bádogozás 

1. 1-43-00-001-000 Félköríves függő ereszcsatorna bontása.  30,60 fm 

2. 1-43-00-005-000 Lefolyó csatorna bontása.  25,00 fm 

3. 1-43-00-011 Tetőablak bontása.  3 db 

4. 1-43-00-007 Bádogszegélyek bontása a bontott anyag deponálásával.  44,00 fm 

5. 1-43-03-013 Falszegély szerelése cserépfedésű tetőhöz, tűzfalak mentén, vörösréz lemezből.  30,00 fm 

6. 2-43-05-003 

Kétvízorros tűzfallefedés készítése vörösréz lemezből, szabv. szerinti tágulási 

hézagok közbeiktatásával. kiterített szélesség: 33 cm  23,80 fm 

7. 1-43-03-013 

Falszegély szerelése cserépfedésű tetőhöz, oldalsó csatl. ép. szerkezetekhez, 

vörösréz lemezből.  24,00 fm 

8. 1-43-02-001-002 

Félkör szelv. függő ereszcsatorna szere-lése, csatornakampók elhelyezésével, 

betorkollócső véglemez, szeglet tágulási hézag és vízvető beépítésével,  0,55 mm 

vtg. vörösréz lemezből. kiterített szélesség: 40 cm  30,60 fm 

9. 1-43-02-026-002 

Lefolyócsatorna szerelése, csőbilincs el-helyezésével, hattyúnyak beépítésével, 

állv. csőbe kötéssel, csőkarika elhelyezésével, 0,55 mm vörösréz lemezből, kör 

kereszt-metszettel. kiterített szélesség: 33 cm  25,00 fm 

10. 3-43-00-000 

Új bádog tetőkibúvó ajtó elhelyezése napelemmező széleinél. vörösréz lemezből, 

60x40 cm mérettel.  2 db 

11. 3-43-00-000 

Új, perforált szell. levegő bevezető profil elhelyezése eresznél, bádog v. műa. 

lemezből. (Bádogszerk. esetén az egyéb, eltérő anyagú bádogokkal való 

érintkezést a lehetséges kontaktkorrózió miatt el kell kerülni, ill. meg kell 

akadályozni!)  30,60 fm 

12. 3-43-00-000 

Új antennarúd-átvezető  bádoghüvely el-helyezése cserépfedéshez. vörösréz 

lemez  1 db 

47. Felületképzés 

1. 2-47-03-033 

Sima vakolt homlokzatfelületek festése szilikátbázisú homlokzatfestékkel, két 

rétegben, előzetes tapadásjavító mélyalapozással. StoColor Sil szilikátbázisú 

homlokzatfesték, fehér  33,50 m2 

  

 

A TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁSOK (ÉPÍTMÉNYRÉSZEK, SZERKEZETEK, BERENDEZÉSEK, 

KÉSZÜLÉKEK, VEZETÉKEK, RENDSZERELEMEK STB.) TERVRAJZOKRA AZONOSÍTHATÓAN UTALÓ 

LEÍRÁSA: 

Lásd a kiadott tervdokumentációt 

 

Az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki 

követelmények meghatározásával: 

A kiadott tervdokumentáció, valamint szerződéstervezet szerint. 

 

A javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldások részletes ismertetése:  

Lsd. a műszaki leírásban rögzítettek. 
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MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI, MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ISMERTETÉSE 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. 

(XII. 26.) MüM rendelet. 

- Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet. 

- Az általános érvényű munkavédelmi előírások. 

 

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 

Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza az építési beruházás megvalósításához szükséges összes 

elkülöníthető munkafázis megnevezését, mennyiségét, valamint az ajánlattevő általi beárazást lehetővé tevő 

üres anyagköltség, munkadíj rovatot. Az árazatlan költségvetési kiírást az ajánlattevők részére átadott 

tervdokumentáció tartalmazza.  

 

MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS: 

 

Az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések térbeli elhelyezkedése, mérete, 

mennyisége: a kiadott dokumentáció tartalmazza. 

 

A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények:  

A műszaki leírásban előírt minőségű anyagok beépítésével elkészített szerkezetnek meg kell felelnie 

az előírt szabványossági feltételeknek. 

 

Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt 

elkészítendő munkák:  

A munkaterület biztonságáról, körülkerítéséről, lehatárolásáról, őrzéséről és tűzvédelméről a 

munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik azzal, hogy amennyiben más fővállalkozó 

kivitelezőnek is átadásra kerül a munkaterület, úgy ezen kötelezettségét vele együttesen gyakorolja. 

Vállalkozó a munkaterületet körülkeríti, illetve körülhatárolja. 

 

A meglévő építményre, illetve az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, 

műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő műszaki szakvéleményeket (például a meglévő 

szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági 

megállapításokat és követelményeket):  

A kiadott dokumentáció tartalmazza. 

 

 

A műszaki leírás egyéb részei (rajzi mellékletek, műszaki leírások) külön dokumentumként kerülnek 

csatolásra. 

 

Az árazatlan költségvetés külön dokumentumként kerül csatolásra. 
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26. számú melléklet 

 

 

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 
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