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BEVEZETÉS 

 

A Magyar Súlyemelő Szövetség, mint ajánlatkérő (továbbiakban: ajánlatkérő, MSSZ) a  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok 

ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási 

munkái)” 

tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § 

alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást alkalmaz. 

A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében ajánlatkérő az eljárást megindító 

felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban együttesen: dokumentum) 

bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. 

A dokumentum tartalmazza a nyilatkozatmintákat, az ajánlattevő által kitöltendő „Ajánlati 

táblázat”-ot (excel), a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírásra kerülő szerződés 

tervezetét, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, továbbá 

az eljárást megindító felhívásban (továbbiakban: felhívás) megadott információk, feltételek 

részletesebb ismertetését. Ajánlattevő a dokumentum nyilatkozatmintáit nem köteles 

alkalmazni.  

A Kbt.-nek, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a dokumentum nyilatkozatmintáinak 

tartalmilag megfelelő nyilatkozatokat kell benyújtani, melyet dátummal - év, hónap, nap - és 

cégszerű aláírással kell ellátni. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően 

figyelmesen tanulmányozzák át a dokumentumban és a vonatkozó jogszabályban foglaltakat, és 

ajánlatukat szigorúan a dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 

szerint készítsék el és nyújtsák be, továbbá bizonytalanság esetén éljenek a Kbt. által biztosított 

„kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével. 

Ajánlatkérő bízik abban, hogy érvényes ajánlatok kerülnek benyújtásra, biztosítva ezzel a 

legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét. 
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I. FEJEZET 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

a Kbt. 115. § szerinti „„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport 

szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő 

központ felújítási munkái)” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljáráshoz 

 

1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: 

Magyar Súlyemelő Szövetség 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Takács Mária Főtitkár 

Tel: +36-1-460-6835 

Fax: +36-1-460-6838 

Email: titkarsag@msszinfo.hu 

2.) Kapcsolattartási pont, ahol további információk és a közbeszerzési 

dokumentumok beszerezhetők: 

Magyar Súlyemelő Szövetség 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Frajnovics Lajos 

Email: lfctanacsado@gmail.com 

web: www.mssz.hu 

3.) A közbeszerzési eljárás fajtája: 

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

Harmadik Rész 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást 

alkalmazza tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési 

beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. 

4.) A dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei:  

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében 

dokumentumot készített, melyet a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen bocsát ajánlattevők 

rendelkezésére.  

A Kbt. 41. § (6) bekezdés alapján ajánlatkérő jelen dokumentumot elektronikus úton 

egyidejűleg, közvetlenül írásban küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplőnek. A dokumentum átvételét a gazdasági szereplőknek elektronikus úton 

vissza kell igazolniuk. A megküldött dokumentum átvétele, azaz visszaigazolása az 

eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetén 

elegendő az egyik ajánlattevő részéről a dokumentum átvétele. A Kbt. 115. § (4) 

bekezdése alapján az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, 

amelyeknek az ajánlatkérő a felhívást megküldte. 

  

javascript:void(0)
mailto:lfctanacsado@gmail.com
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5.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: 

Tárgy:  „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő 

központ felújítási munkái)” 

Mennyiség: Az 1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított 

súlyemelő központ felújítási munkáinak kivitelezése a dokumentum VI. 

fejezetét képező „Műszaki leírás” részében részletezettek szerint. 

6.) Az eljárás pénzügyi fedezete: nettó 59.055.000,- Ft 

7.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 45000000-7 Építési munkák 

8.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződéskötéstől számított 120 nap, előteljesítés, részteljesítés megengedett a 

szerződéstervezetben foglalt feltételekkel.  

9.) A teljesítés helye:  

Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ 1152 Budapest, 

Széchenyi tér 8-10. szám alatti épület.  

10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás:  

A szerződés ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §-

a és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. 

§ (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a szabályszerűen kiállított számla 

kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik. 

Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). 

A részletes fizetési feltételeket a dokumentum részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza. 

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6:155. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint késedelmi kamatot felszámítani. 

Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a szerződéstervezetben 

előírtak, valamint a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

11.) Többváltozatú (alternatív) ajánlat (Kbt. 61. § (1) bekezdés), valamint a 

részajánlattétel (Kbt. 61. § (4)-(6) bekezdés) lehetősége vagy kizárása: 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem teszi lehetővé. 

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy az a 

teljesítés szempontjából ésszerűtlen lenne, mivel a közbeszerzési eljárás tárgya építési 

beruházásként egy komplex műszaki egységet alkot, egyazon cél megvalósítására 

irányul. 
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12.) A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek  

Amennyiben ajánlattevő - az érdekkörében felmerülő okból - a szerződéstervezet 2.2. 

pontjában meghatározott határidőig nem végzi el maradéktalanul a feladatokat, 

késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj…%-a 

naponta (a nyertes ajánlatban szereplő, de minimum 0,5%/nap), a határidő lejártát 

követő naptól számítva, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 

Amennyiben ajánlattevő hibásan végzi el a feladatokat, hibás teljesítési kötbér 

fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2%-a naponta, a hiba 

bejelentését követő naptól számítva, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-

a. 

Amennyiben az ajánlatkérő a szerződést szerződésszegésre hivatkozva felmondási idő 

tűzése nélkül felmondja, az ajánlattevő a nettó vállalkozói díj 30% -ának megfelelő 

összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér fizetése nem 

zárja ki a szerződés megszűnéséig terjedő időre a késedelmi, illetve a hibás teljesítési 

kötbér fizetését. 

13.) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. 

 

Ssz. Részszempontok Súlyszám 

1. 

Mindösszesen nettó ár (Ft) 

Az „Ajánlati táblázat” munkalapokon megadott tételek mindösszesen nettó 

anyag és díj alapján meghatározott, az „Összesítő” munkalap B23-as 

cellájában található mindösszesen nettó ár. 

50 

2. 

Késedelmi kötbér (% / nap) 

A szerződéses értékre vetített napi kötbérvállalás (egy tizedes jegyre 

kerekítve). 

25 

3. 

Jótállási idő (hónap) 

Az „Ajánlati táblázat”-ban megadott tételekre vonatkozó jótállási idő (egész 

értékben megadva). 

25 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 

- érvénytelen az ajánlat a 2. részszempont (késedelmi kötbér) vonatkozásában, 

amennyiben ajánlattevő 0,5 % / napnál kedvezőtlenebb (alacsonyabb) késedelmi 

kötbérvállalást vagy a 3. részszempont (jótállási idő) vonatkozásában 12 hónapnál 

kedvezőtlenebb (kevesebb) jótállási időt ajánl meg, 

- ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad a 

2. részszempont (késedelmi kötbér) vonatkozásában a 2 % / napnál kedvezőbb 

(magasabb) késedelmi kötbérvállalásra és a 3. részszempont (jótállási idő) 

vonatkozásában a 36 hónapnál kedvezőbb (több) jótállási időre. 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó határa 1 pont (minimális pontszám), felső határa 10 pont (maximális 

pontszám).  
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Az 1. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás, míg a 2. és 3. 

részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.  

A részszempontok esetén alkalmazott értékelési módszer részletes ismertetése a 

III. fejezet 4. pontjában található. 

14.) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 

kizáró okok hatálya alatt áll.  

Az igazolás módja: 

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak, valamint a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű 

nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pontja ib) alpontja és a 10. § g) pontja 

gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum - figyelemmel a Kbt. 114. § (2) 

bekezdésében foglaltakra - nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, 

ha ajánlattevő a Rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált 

- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 

foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák ajánlatkérő által a 

kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében a megkövetelt információkat. Az 

egységes európai dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért ajánlattevő 

felel. 

Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 

más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdés, valamint a Rendelet 17. § (2) 

bekezdés alapján nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági 

szereplő(k) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok.  

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan megtett nyilatkozatoknak a felhívás 

megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie. 

 

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti 

ország nyilvántartásban szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt 

engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum 

csatolása szükséges. 

15.) Alkalmassági követelmény, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód:   

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

P1) A Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az 

eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évre vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított, - a közbeszerzés 

tárgyából (építési munkák) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, 
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hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 

ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Ha ajánlattevő nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, 

úgy ajánlattevőnek csatolnia kell a működésének ideje alatti - általános forgalmi adó 

nélkül számított, - a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó árbevételéről 

szóló nyilatkozatát. 

P2) A Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a 

felhívás megküldését megelőző 3 (három), számviteli beszámolóval lezárt üzleti év 

saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a gazdasági 

szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha ajánlatkérő által kért 

beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 

beküldése nem szükséges. A Rendelet 19. § (2) bekezdés esetében az alkalmasságát a 

közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal 

kell igazolni. 

Az igazolás módja: 

Az igazolás módjára irányadó a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) és c) pont, 19. § (6) 

bekezdés, 20. § (2)-(3) bekezdés, a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés, 67. § 

(figyelemmel a 114. § (2) bekezdésére), 69. §. 

Előzetes igazolás 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy 

megfelel a P1)-P2) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 

114. § (2) bekezdés alapján 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. A gazdasági szereplő az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a 

felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 

Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1)-P2) alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.   

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 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 a felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

Csatolni kell az ajánlatban 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.  

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (8) bekezdésére. 
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Utólagos igazolás 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 

tekinthető Ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági 

követelmények tekintetében az igazolások benyújtására. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell 

nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) 

bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e 

szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 

igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést. 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 (három), 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építési 

munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el 

összesen a 40.000.000,- Ft-ot. 

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti 

évvel, úgy alkalmatlan ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (építési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétele nem érte el összesen a 40.000.000,- Ft-ot.  

P2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldését megelőző 3 

(három), számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben bármely évben negatív volt. 

A Rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben 

a működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 40.000.000,- Ft-ot. 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

M1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Rendelet 21. § 

(2) bekezdés a) pontja értelmében ismertetesse a felhívás megküldésétől visszafelé 

számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) befejezett (műszaki átadás-átvétellel 

lezárult) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (építési munkák) szerinti építési 

beruházással kapcsolatos teljesítése(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az 

alábbi adatokat (Kr. 22. § (3) bekezdés): 

- teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap), 

- teljesítés helye 

- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe és kapcsolattartó személy neve, 

telefonszáma, elektronikus elérhetősége, 

- építési beruházás tárgya  

- ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) 

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 
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A referencia értéke tekintetében ajánlatkérő kizárólag a kért feladat értékét veszi 

figyelembe, így ha a referencia más feladatokra is kiterjedt, úgy az egyes feladatokat 

és értéküket megbontva kell feltüntetni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 140. § (9) 

bekezdésre. 

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia 

igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az 

egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot 

bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési 

beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az 

igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés 

alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

M2) A Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a 

megnevezése, képzettségük a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő 

ismertetése, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe. A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a 

szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.  

Továbbá az 

M2.a)-M2.b) szakemberek esetében a szakmai tapasztalat, gyakorlat ismertetése 

körében fel kell sorolni azokat az - adott szakember szakterületének megfelelő - 

munkákat, amelyek teljesítésében a szakember részt vett;  

M2.a)-M2.b) szakemberek esetében ajánlatkérő az előírt jogosultságot magyar 

letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar 

Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakember kamarai nyilvántartási 

számát és a jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni. A más 

tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember esetében a jogosultság 

igazolásának csatolása vagy a nyilvántartás elérhetőségének megadása szükséges. 

Igazolás módja: 

Irányadó: Rendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pont, Rendelet 23. §, Kbt. 65. § (6)-(7) 

és (11) bekezdés, 67. § (figyelemmel a 114. § (2) bekezdésére), 69. §. 

Előzetes igazolás: 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy 

megfelel az M1)-M2) műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 

114. § (2) bekezdés alapján 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. A gazdasági szereplő az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a 

felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 

Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1)-M2) alkalmassági követelményeknek a 

közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.   
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A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján 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 a felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

Csatolni kell az ajánlatban 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.  

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (9) bekezdésére. 

Utólagos igazolás: 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 

tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági 

követelmények tekintetében az igazolások benyújtására. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell 

nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) 

bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e 

szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 

igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést. 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

M1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésétől 

(felhívás 25. pont) visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) a 

közbeszerzés tárgyának (építési munkák) megfelelő építési beruházásra vonatkozó 

összesen legalább nettó 30.000.000,- Ft összegben, az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített referenciával, melyből legalább 1 db referenciának nettó 

20.000.000,- Ft összértékűnek kell lennie. 

M2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 

M2.a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) szerinti 

legalább 1 fő, legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező MV-ÉG kategóriás, 

korlátozások nélküli felelős műszaki vezetővel, aki a felelős műszaki vezetői 

névjegyzékben szerepel, 

M2.b) a Korm. rend. szerinti legalább 1 fő, legalább 5 év szakmai gyakorlattal 

rendelkező MV-ÉV kategóriás, korlátozások nélküli építményvillamossági felelős 

műszaki vezetővel, aki a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szerepel, 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben egy szakember több szakmát 

érintően teljesíti a szükséges feltételeket úgy ajánlatkérő az átjárhatóságot biztosítja. 

16.) A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, 

a törvényben meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében 
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foglaltak szerint nem korlátozza, illetőleg nem zárja ki az újabb hiánypótlást arra 

vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 

gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 

szükséges az újabb hiánypótlás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (7)-(8) 

bekezdéseiben foglaltakra. 

17.) Ajánlattételi határidő: 

2018.05.04.15 óra  

18.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes átadás vagy futárszolgálat alkalmazása esetében:  

Magyar Súlyemelő Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.III.em.302.szoba  

Az ajánlat benyújtható:   

- a hét első munkanapjától a hét utolsó előtti munkanapjáig: 9:00-15:00 között; 

- a hét utolsó munkanapján/munkaszüneti napot megelőző napon: 9:00-12:00 

között; 

- az ajánlatok felbontásának napján: 9:00-14:00 között. 

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet 

arra, hogy az ajánlatot a MSSZ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.címre kell címezni.  

Ajánlatkérő a belső ügyirat-mozgásból eredő késedelem tekintetében nem vállal 

felelősséget, az teljes mértékben az ajánlattevő kockázata. 

Az ajánlatnak a MSSZ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.III.em.302.szobába kell 

beérkeznie az ajánlattételi határidőig. Az ajánlatot ajánlattevő kizárólag abban az 

esetben tekinti határidőben benyújtottnak, amennyiben annak ajánlatkérő részéről 

történő kézhezvétele a beadás helyeként megjelölt hivatalos helyiségben az 

ajánlattételi határidőig megtörtént. 

19.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei):  
Magyar. Ajánlattevő nem teszi lehetővé az ajánlat más nyelven történő benyújtását.  

20.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: 

Helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.III.em.302.szoba. 

Ideje: 2018.05.04. 15 óra 
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosult személyek - a Kbt. 68. § (3) bekezdés 

alapján - ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 

továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön 

jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. Ajánlatkérő 

felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a bontáson nem ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője jelenik meg, akkor az általa képviseletre 

meghatalmazott személynek - jogszerűen kiállított - meghatalmazást szükséges 

benyújtani a bontási eljárás megkezdése előtt. 

 

21.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (Kbt. 81. § (11) bekezdés):  

Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60 napig tart.  

22.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

A Kbt. 131. § (6) bekezdés alapján leghamarabb az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezés megküldését követő 6. napon - amennyiben nem munkanapra esik, 

az azt követő munkanapon. 

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 131. § (8) bekezdésére. 

23.) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

nem kapcsolatos. 

24.) További információk 

Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: 

1) A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozó adatlapot (fedlapot), 

amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi 

ajánlattevő) nevét, címét, a közbeszerzési eljárás tárgyát, továbbá a jelen 

eljárásban az ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, 

telefonszámát és e-mail címét. 

3) Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely 

alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

4) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell elhelyezni, 

mely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevő az 

ajánlatát a felolvasólap értelemszerű kitöltésével adja meg. Az ajánlatban szereplő 

árnak fix árnak kell lennie, az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen 

hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.  

5) Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy 

alvállalkozó által készített - dokumentumot/ nyilatkozatot a végén - joghatás 

kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
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jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 

írásos felhatalmazást kaptak, tekintettel a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ctv.) 8-9. § rendelkezésében foglaltakra. 

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. 

6) Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján írásban és zártan, 

1 (egy) papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező - 1 (egy) elektronikus másolati példányban, elektronikus 

adathordozón (CD/DVD-n vagy pendrive-on), jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható .pdf file-ban, illetve az „Ajánlati táblázat” elnevezésű 

dokumentumot excel .xls/.xlsx formátumú fájlban is be kell benyújtani. A 

nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat tartalma közötti eltérés esetén 

ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és 

elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó 

csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és a felhívásban megjelölt helyre 

eljuttatni. 

Az ajánlatot roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. 

„Roncsolás mentesen nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot 

ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható 

megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek 

megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két 

lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik és a néhány cm-re levágott két szabad 

végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly 

módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 

Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 

oldalakat nem kell, de lehet. A fedlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 

számozni.  

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: 

- az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét és címét, 

- a benyújtás címét (a felhívás 2.) pontjában megjelölt kapcsolattartási pont) 

- a következő feliratot: 

„Közbeszerzésekkel kapcsolatos küldemény” 

AJÁNLAT 

„„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő 

központ felújítási munkái)”  

„HATÁRIDŐ ELŐTT NEM BONTHATÓ FEL!” 

„MSSZ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.III.em.302.szoba” 

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet 

arra, hogy az ajánlatot a MSSZ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.. címre kell 

címezni. Az iratkezelési előírások miatt a postai küldemények belső kézbesítése 
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ajánlatkérő központi postabontójába történő beérkezéstől számítva 3-4 munkanapot 

is igényelhet! 

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat 

igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot (például az ajánlattételi 

határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése) 

az ajánlattevő saját maga viseli. A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. 

Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő 

jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért 

vagy idő előtti felbontásáért. 

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, a felhívás 18. 

pontjában megadott címre. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a benyújtás helyszínének 

környékén rendkívül nehézkes parkolási lehetőségekkel kell számolni, illetve az 

épületbe történő belépés a biztonsági szolgálat munkája következtében néhány 

percet igénybe vesz. A beléptetés miatti esetleges késésekért ajánlatkérő nem 

vállalja a felelősséget. A felhívásban meghatározott helyen kívül személyesen 

benyújtott (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál) ajánlat beérkezéséért az 

ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A személyes benyújtás helye a felhívás 19. 

pontjában megjelölt hely. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt 

határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, a felhívásban 

megadott helyiségbe megérkezik. 

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, 

illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot - amennyiben az szükséges - 

az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel. 

Ajánlattevő által benyújtandó nyilatkozatok, iratok, egyéb dokumentumok: 

1) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő - 

amennyiben az ajánlatban adott esetben nyilatkozatot nyújt be az alvállalkozó - 

szervezet/személy cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) 

részéről azon személyek aláírási címpéldányának vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés 

szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati 

példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak 

írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. A 

meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is és amennyiben 

különböző, a szignó-mintáját is. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írnia. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatalmazó(k) aláírási címpéldányának vagy 

a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának 

egyszerű másolati példányát. 

2) Csatolandó a Rendelet 13. § alapján az ajánlattevő (adott esetben alvállalkozó, 

kapacitást biztosító szervezet) nyilatkozata arról, hogy változásbejegyzési 

kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó 

bíróság/hatóság nyilvántartásában. 

Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó (cég)adataiban, illetőleg az ajánlattevő 

nyilatkozata alapján változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben cég 

esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 

 

16 

 

kinyomtatott változatát (1 nyomtatott példány mellékletek nélkül), valamint a 

cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott 

változatát, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó 

bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) 

változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is. A nyilatkozatot 

nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlathoz. 

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § 

(2) bekezdése szerinti tartalommal. Ezen nyilatkozatnak az eredeti aláírt 

példányát kell az ajánlatban (a papír alapú példányban) csatolni. 

4) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerinti minősítéséről a Kbt. 66. § (4) bekezdése 

szerint.  

5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös 

ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kötelezően megjelölik maguk közül azt a 

képviselőt, aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében 

hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a közös 

ajánlattevők nyertessége esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők megjelölését. 

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, 

mely tartalmazza: 

 a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát; 

 azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők, nyertességük esetén 

a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő 

szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a 

szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentum részét képező szerződés-

tervezet módosítását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35-36. § 

rendelkezéseire. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be. 

6) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései 

vonatkozásában. 

7) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdés 

vonatkozásában, az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más 

szervezetről. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján 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 

vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
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szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 

módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A 

Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 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. 

8) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) 

pontjaiban foglaltakra az alvállalkozókra vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges 

tartalom esetén is be kell nyújtani. 

9) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése 

vonatkozásában. 

10) Ajánlattevőnek adott esetben csatolnia kell nyilatkozatát a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság P1), P2), illetve műszaki és szakmai alkalmasság M1), M2.a), 

M2.b), tekintetében, továbbá adott esetben a kapacitást biztosító szervezet 

vonatkozásában is. 

11) Ajánlattevőnek adott esetben csatolnia kell nyilatkozatát a kapacitást biztosító 

szervezet tekintetében a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdései vonatkozásában. 

12) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről, az eljárás 

során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról. 

13) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón 

CD/DVD-én vagy pendrive-on benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható .pdf és .xls/.xlsx (excel) file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) 

példányával mindenben megegyezik.  

14) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 

41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelésről. 

15) Ajánlattevőnek (adott esetben) nyilatkoznia kell az egyszerű másolatban 

benyújtott iratokról (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 

16) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az idegen nyelven benyújtott iratok 

magyar nyelvű fordítása az eredeti iratok tartalmával megegyeznek (adott esetben). 

17) Az ajánlatnak tartalmazni kell jelen dokumentumban meghatározottak szerint az 

ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó, beárazott, 

dátummal ellátott és cégszerűen aláírt „Ajánlati táblázat” elnevezésű 

dokumentumot, valamint ajánlattevő köteles azt CD/DVD lemezen vagy pendrive-

on olvasható, de nem módosítható .pdf, és .xls/.xlsx (excel) formátumban is az 

ajánlatához csatolni. 

18) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint elkülönített 

módon elhelyezett, indoklással ellátott üzleti titokról. 

A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlatban, 

hiánypótlásban vagy felvilágosításban valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 

2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
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Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 

milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által 

adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. 

Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített 

módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező vagy azt tartalmazó iratok, 

azokat az ajánlatkérőnek nem áll módjában üzleti titokként kezelni. Az üzleti 

titokra vonatkozó további előírásokat jelen dokumentum II. fejezete tartalmazza. 

19) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződésben feltüntetendő adatokról.   

20) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania az épületbe történő belépésről. 

21) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre 

all risk típusú szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 

100.000.000 Ft/év és legalább 30.000.000 Ft/káresemény, melyről ajánlattevőnek 

ajánlatában nyilatkoznia kell. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig 

be kell nyújtania felelősségbiztosítási kötvényének egyszerű másolatát. 

22) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a megajánlott termékek részletes műszaki 

adatlapjait. 

23) Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 134. § (5) bekezdésében 

foglaltak szerint. 

Az ajánlat benyújtásához szükséges egyéb információk: 

1) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem tart konzultáció formájában kiegészítő 

tájékoztatást, ugyanakkor az alábbiak szerint tart helyszíni bejárást: 

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban 2018.04.20.15:30 órától helyszíni 

bejárás lehetőségét biztosítja. A bejárás során megtekinthetők az épület teljesítés 

során érintett területei. 

Találkozó helye: Budai II László Stadion főépület (címe: 1152 Budapest, 

Széchenyi tér 8-10.). A helyszíni bejáráson bármely ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplő részt vehet. A helyszíni bejáráson az ajánlattevők képviselői a Stadion 

rendjének betartása mellett vehetnek részt. A részvétel - biztonsági okokból - 

előzetes regisztrációhoz kötött. Az érdeklődő gazdasági szereplők számára 

cégenként 3 fő részvételét tudja ajánlatkérő biztosítani. Kérjük a résztvevők nevét, 

személyi igazolvány számát, és az általuk képviselt gazdasági szereplő nevét 

2018.04.16. napján 15:00 óráig megküldeni szíveskedjenek a felhívás 1. pontjában 

megjelölt titkarsag@msszinfo.hu email címre. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, 

hogy a résztvevők adatait pontosan adják meg annak érdekében, hogy ajánlatkérő a 

belépést biztosítani tudja. A helyszíni bejárás során kérdések nem tehetők fel, 

azokat ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 56. §-ban és a Kbt. 114. § (6) foglaltaknak 

megfelelően, írásban fogadja és válaszolja meg.  

2) Az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében ajánlatkérő jelen 

dokumentumban nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevő rendelkezésére. Az 

ajánlattevő a dokumentum nyilatkozatmintáit nem köteles alkalmazni. A Kbt.-nek, 

mailto:kozbeszerzes@kef.gov.hu
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a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és jelen dokumentum nyilatkozatmintáinak 

tartalmilag megfelelő nyilatkozatokat kell benyújtani, melyet dátummal - év, hónap, 

nap - és cégszerű aláírással kell ellátni. 

3) A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott 

közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - 

jelen dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást 

kérhet az ajánlatkérőtől a Magyar Súlyemelő Szövetség 06-1-460-6838számára 

küldött fax útján vagy postai úton vagy személyesen vagy e-mail útján 

(szerkeszthető .doc vagy .docx formátumban is (Word formátum) a felhívás 

kapcsolattartási pontjában megjelölt címre. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint adja meg. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton küldi 

meg az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben.  

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a dokumentum részévé 

válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembevételével 

elkészíteni és benyújtani. 

4) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály 

eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy 

hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek 

közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak, továbbá az 

ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 

66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

5) Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőknek minden 

nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy idegen nyelven benyújtott 

dokumentum esetén magyar nyelvű fordításban is be kell nyújtania. A nem magyar 

nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős 

fordításban kell csatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 

Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az 

ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az 

mindenben megfelel az eredeti szövegnek (Kbt. 47. § (2) bekezdés). 

6) A különböző devizák forintra történő átszámításánál a jelen felhívás 

megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell az ajánlattevőnek alkalmaznia. (Amennyiben valamely 

devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját 

központi bankja által a jelen felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon 

számított euró ellenérték kell az ajánlattevő által átszámításra kerüljön a fentiek 

szerint).  

A referencia tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell az 

ajánlattevőnek alkalmazni. 

Ajánlatkérő üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § 

figyelembevételével meghatározott üzleti évet érti. 

Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az 

átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell 

csatolni. 
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7) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó 

szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg 

gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) (Kbt. 35. § (8) bekezdés). 

8) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének 

visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, 

ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 

9) A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása esetén ajánlatkérő 

a Kbt. 115. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

10) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárásban valamennyi 

határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Ajánlatkérő az 

ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a 

www.pontosido.hu szerint állapítja meg. 

11) Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., illetve a 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési 

eljárás során megkötött szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

12) A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 

amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

13) Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 79. § előírásaira. 

14) Ajánlatkérő alkalmazza a 81. § (4)-(5) bekezdések előírásait. 

15) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 

71. § (6) bekezdésére. 

16) A Rendelet 30. § (4) bekezdése értelmében az alkalmasságot a minősített 

ajánlattevők jegyzékéhez képest ajánlatkérő szigorúbban határozta meg [P1)-P2), 

M1)-M2)]. 

17) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésére, mely szerint építési 

beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 

szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5) bekezdése 

szerint építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 

19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (7) bekezdésére, amely szerint, ha a 

közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két 

hónapot meghaladja, az ajánlatkérő köteles a szerződésben foglalt - tartalékkeret és 

áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de 

legfeljebb 75 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítani. 

25.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018.04.11. 
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II. FEJEZET 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

1. Az ajánlattételi dokumentáció 

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az 

ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a 

szerződés(ek) tervezetét és a beszerzés tárgyának leírását a dokumentum tartalmazza. 

Az ajánlattevő köteles a dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezelni. 

Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat 

elkészítéséhez feltétlenül szükséges. 

A dokumentum, azok egyes részei vagy annak másolati példánya, illetve azok részei 

kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumban feltüntetett rendeltetési célnak 

megfelelően használhatóak fel. 

Ennek teljesítéséről ajánlattevőnek a dokumentumban megadottak szerint írásban 

nyilatkoznia kell. 

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a dokumentum tartalmában megfelel-e a 

tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek 

haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását 

követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő 

információ nem volt a részére elérhető. 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy 

kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől 

függetlenül. 

2. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen 

más nyelven nem fogadható el. 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak ajánlattevő általi felelős magyar fordítása is benyújtandó. 

3. Üzleti titok, az adatok nyilvánossága 

Üzleti titok a Ptk. 2:47. §-ban meghatározott fogalom. 

A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy 

felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 

irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 

amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
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Ajánlattevő, gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen: 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat 

és adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve 

a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. 

§ (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

A Kbt. 44. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, 

címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, 

megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely 

a  Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 

szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok 

(így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

4. Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek a dokumentumban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

A dokumentum tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket az ajánlat összeállítása és 

benyújtása során be kell tartani.  

A dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

A dokumentum tartalmazza azon ajánlott nyilatkozat mintákat, amelyek segítségével az 

ajánlat elkészíthető. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok 

becsatolása szükséges, az adott irat benyújtásának szükségességét ismertető lapok 

találhatóak, amelyek az ajánlattétel összeállítása során kicserélhetők a szükséges 

dokumentumokra. 

5. Az ajánlat formai követelményei 

A papír alapú ajánlat formai követelményei a következők: 

a) Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, 

alvállalkozó szervezet/személy  által készített - dokumentumot /nyilatkozatot a végén 

joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél 

erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 

 

23 

 

írásos felhatalmazást kaptak, tekintettel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 

és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 8-9. § rendelkezésében foglaltakra. 

b) 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. 

c) Az ajánlatot roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás 

mentesen nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem 

teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül 

lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, 

könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, 

csomóra kötik, és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával 

leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a 

papírlapra is áttérjen. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 

nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni.  

d) Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján 

az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

e) Az ajánlatot a felhívásban meghatározott számú és formátumú példányban kell 

beadni. 

f) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozó adatlapot (fedlapot), 

amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi 

ajánlattevő) nevét, címét, a közbeszerzési eljárás tárgyát továbbá a jelen eljárásban az 

ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és e-mail címét. 

g) Az üzleti titkot és annak indoklását tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített 

módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. 

6. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos további előírás 

A felhívás kapcsolattartási pontjában megjelölt kapcsolattartóval közöltek a 

közbeszerzési eljárás során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személy 

részére megjelölt küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 

visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 

A nyomtatott és az elektronikus ajánlati példányok közötti eltérés esetén a nyomtatott 

példány az irányadó. 

7. A nyomtatott ajánlat összeállításának ajánlott menete 

1. Amikor minden irat elkészült, ezek sorba rendezése. 

2. Tartalomjegyzék aktualizálása (iratok felsorolása, oldalszámok feltüntetése az egyes 

iratokhoz). 

3. Az ajánlat oldalszámozása. 

4. Az így véglegessé vált ajánlat CD/DVD-re vagy pendrive-ra történő átírása. 

5. Az ajánlati példányok leírt mód szerinti összefűzése/bekötése (ld. II. Útmutató fejezet) 

6. Az ajánlat és CD/DVD/pendrive csomagolása csomagba/borítékba. 

7. A csomag/boríték címzéssel történő ellátása, feltüntetve a felhívás További 

információk pontjában meghatározott szövegezést. 

8. A boríték/csomag lezárása.  



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 

 

24 

 

III. FEJEZET 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL 

1. Az ajánlat felbontása 

A Kbt. 68. § (1) bekezdés alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi 

határidő lejártának időpontjában kerül megkezdésre. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő 

lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a www.pontosido.hu szerint állapítja meg. 

Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosult személyek - a Kbt. 68. § (3) bekezdés alapján - 

ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a 

közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy amennyiben a bontáson nem ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

jelenik meg, akkor az általa képviseletre meghatalmazott személynek - jogszerűen kiállított - 

meghatalmazást szükséges benyújtani. 

E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, 

lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az 

ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 

összes ajánlattevőnek.   

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 

összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküldeni. 

2. Hiánypótlás, felvilágosítás 

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára 

azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, 

nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az 

ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.  A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás 

során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint 

benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet. 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - 

az erre vonatkozó felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az 

ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra. 

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 

kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 

dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó 

hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott 

költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, 

kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
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értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló 

sorrendet nem befolyásolja. 

A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján, ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, 

vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt 

(példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak 

javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 

meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített 

ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.  

A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatni kell. 

3.  Az ajánlat érvénytelensége 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott 

eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra 

került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez 

szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 

követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti 

titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §].  

 A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre; 

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan 

összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 

érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 
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4. Az érvényes ajánlat(ok) értékelési szempont szerinti értékelése 

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-

érték arány. 

A legjobb ár-érték arány megítélésére szolgáló résszempontok, súlyszámok és a kiosztható 

pontszám alsó és felső határa az alábbiak: 

Ssz. Részszempontok Súlyszám 

1. 

Mindösszesen nettó ár (Ft) 

Az „Ajánlati táblázat” munkalapokon megadott tételek mindösszesen nettó 

anyag és díj alapján meghatározott, az „Összesítő” munkalap B23-as 

cellájában található mindösszesen nettó ár. 

50 

2. 

Késedelmi kötbér (% / nap) 

A szerződéses értékre vetített napi kötbérvállalás (egy tizedes jegyre 

kerekítve). 

25 

3. 

Jótállási idő (hónap) 

Az „Ajánlati táblázat”-ban megadott tételekre vonatkozó jótállási idő (egész 

értékben megadva). 

25 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 

- érvénytelen az ajánlat a 2. részszempont (késedelmi kötbér) vonatkozásában, 

amennyiben ajánlattevő 0,5 % / napnál kedvezőtlenebb (alacsonyabb) késedelmi 

kötbérvállalást vagy a 3. részszempont (jótállási idő) vonatkozásában 12 hónapnál 

kedvezőtlenebb (kevesebb) jótállási időt ajánl meg, 

- ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad a 

2. részszempont (késedelmi kötbér) vonatkozásában a 2 % / napnál kedvezőbb 

(magasabb) késedelmi kötbérvállalásra és a 3. részszempont (jótállási idő) 

vonatkozásában a 36 hónapnál kedvezőbb (több) jótállási időre. 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó határa 1 pont (minimális pontszám), felső határa 10 pont (maximális 

pontszám).  

Az 1. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás, míg a 2. és 3. 

részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. 

A pontszámok kiosztásának módszere az 1. sz. részszempont tekintetében (ár): 

1. részszempont: Az „Ajánlati táblázat” munkalapokon megadott tételek mindösszesen nettó 

anyag és díj alapján meghatározott, az „Összesítő” munkalap B23-as cellájában található 

mindösszesen nettó ár).  

A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 

maximális pontszámot (10 pont) adja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra a következő képlet 

alkalmazásával: 

𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
=

𝐴 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

𝐴 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
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azaz 

 𝑃 =
𝐴 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏

𝐴 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡
∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛) + 𝑃𝑚𝑖𝑛 

 

ahol: 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A pontszámok kiosztásának módszere a 2. sz. (késedelmi kötbér) és 3. sz. (jótállási idő) 

részszempont tekintetében: 

2. részszempont: Késedelmi kötbér (%): A szerződéses értékre vetített napi kötbérvállalás 

(egy tizedes jegyre kerekítve). 

3. részszempont: Jótállási idő (hónap): Az „Ajánlati táblázat”-ban megadott tételekre 

vonatkozó jótállási idő (egész értékben megadva). 

A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (Pmax) 

kapja. A többi ajánlat pontszáma az egyenes arányosítás képletével kerül meghatározásra, 

melynek képlete az alábbi: 

𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
=

𝐴 𝑣𝑖𝑧𝑠𝑔á𝑙𝑡

𝐴 𝑙𝑒𝑔𝑗𝑜𝑏𝑏
  

 

azaz 

P =
Avizsgált

Alegjobb
∗ (Pmax − Pmin) + Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme   

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A továbbiakban ajánlatkérő az eljárás nyertesét, valamint (döntésétől függően) a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt a Kbt. 77. § (2), (4)-(5) bekezdéseinek 

alkalmazásával határozza meg. 

Figyelemmel a Kbt. 77. § (2), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra ajánlatkérő az egyes tartalmi 

elemekre számított értékelési pontszámot megszorozza a részszempontokhoz tartozó 

súlyszámmal, majd a szorzatokat ajánlatonként összegezi. Ajánlatkérő valamennyi pontszám 

számításánál két tizedes jegyre kerekít.   

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlat, amelynek az összpontszáma a 

legnagyobb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a 

legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot tette és az ajánlata érvényes. 
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5. Eredménytelen az eljárás, ha 

A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 

részvételi jelentkezést; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és 

egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való 

elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés]; 

b) a - Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi 

fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevővel; 

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el; 

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 

ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 

e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban 

vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az 

ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból 

álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi 

jelentkezést; 

f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt 

folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a 

közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás 

jogszerűségét helyreállítani. 

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt írásban tájékoztatja, az ajánlatról 

készített írásbeli összegezés megküldésével. A szerződést a dokumentum tartalmának illetve 

az ajánlatnak megfelelően köti meg, az írásbeli összegezés megküldését követően a Kbt. 

rendelkezésében foglaltak szerint. 

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződést a szerződéskötést követően haladéktalanul a Közbeszerzési Hatóság 

által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, amennyiben az adatbázisban való közzététel 

valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartó honlapján köteles közzétenni. 

6. Az ajánlat példányainak kezelése 

A Kbt. 46. § (2)-(3) alapján a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával 

kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) 

bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől 
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számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati 

eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős 

befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.  

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv 

kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton 

hozzáférést biztosítani.   
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IV. FEJEZET 

 

NYILATKOZATMINTÁK I. 

(az ajánlattételi határidőre benyújtandó, ajánlat megtételéhez) 
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

Fedlap 

 

 

Ajánlattevő neve:  ...............................................................  

Ajánlattevő címe:  ...............................................................  

 

 

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

AJÁNLAT 

 

 

 „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok 

ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási 

munkái)” 
tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti nemzeti nyílt  

közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. ………….. hó …. nap 
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2. számú melléklet 

TARTALOMJEGYZÉK 

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE
 1

 

Irat megnevezés oldal 

Ajánlat fedlap  

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint  

„Ajánlati táblázat” nyomtatott, dátumozott, cégszerűen aláírt  

A megajánlott termékek részletes műszaki adatlapjai  

Aláírási címpéldány(ok), aláírás minta  

Meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem benyújtásáról  

Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti Kkvt. szerinti minősítésről  

Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)  

Együttműködési megállapodás (adott esetben)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakról  

Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése alapján  

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján  

Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről  

Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról  

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelésről 

 

Nyilatkozat az egyszerű másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)  

Nyilatkozat az idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (adott 

esetben) 

 

Nyilatkozat üzleti titokról és adott esetben indoklás  

Nyilatkozat I. kapacitást biztosító szervezetről/személyről Kbt. 65. § (7) bekezdés 

(adott esetben) 

 

Nyilatkozat II. kapacitást biztosító szervezetről/személy részéről az erőforrások 

rendelkezésre állásáról Kbt. 65. § (7) bekezdés (adott esetben) 

 

Kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat (adott esetben) 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (adott 

esetben) 

 

Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi, illetve műszaki és szakmai alkalmasságról, 

ajánlattevő (adott esetben) 

 

Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi, illetve műszaki és szakmai alkalmasságról, 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (adott esetben) 

 

Nyilatkozat a szerződésben feltüntetendő adatokról  

Nyilatkozat felelősségbiztosításról  

Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint  

3.  számú melléklet 

                                                      
1
 A benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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FELOLVASÓLAP 

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre 

kerülnek 
Ajánlattevő adatai

2
 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő címe:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

 

Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................... 

(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított 

„„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása 

(Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatot teszem. 

A számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül: 

Ssz. Részszempontok Megajánlás 

1. 

Mindösszesen nettó ár (Ft) 

Az „Ajánlati táblázat” munkalapokon megadott tételek mindösszesen nettó 

anyag és díj alapján meghatározott, az „Összesítő” munkalap B23-as cellájában 

található mindösszesen nettó ár. 

 

 

…………….Ft 

2. 
Késedelmi kötbér (% / nap) * 

A szerződéses értékre vetített maximális napi kötbérvállalás (egy tizedes jegyre 

kerekítve). 

…………….% / nap 

3. 

Jótállási idő (hónap) ** 

Az „Ajánlati táblázat”-ban megadott tételekre vonatkozó jótállási idő 

(egész értékben megadva). 
…………….hónap 

A mindösszesen nettó ár tartalmazza a - jelen szerződés teljesítésével összefüggő - szállítási díjat, 

valamennyi egyéb díjat, költséget, kiadást. Az ajánlattevőnek kell viselnie minden olyan köz- és 

egyéb terhet, költséget, melyek a szerződésben foglalt építési beruházással kapcsolatban 

felmerülnek. 

*Amennyiben ajánlattevő a 2. részszempont tekintetében 0,5%/napnál kedvezőtlenebb 

(alacsonyabb) késedelmi kötbért ajánl meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Amennyiben ajánlattevő a késedelmi kötbért nem százalékban határozza meg, vagy több 

változatú ajánlatot ad (pl.: 0,2%/nap-0,5%/nap), akkor az automatikusan az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi. Amennyiben ajánlattevő nem egy tizedes jegyre kerekítve adja 

meg késedelmi kötbér vállalását, úgy ajánlatkérő kerekíti azt egy tizedes jegyre. 

**Amennyiben ajánlattevő a 3. részszempont tekintetében 12 hónapnál kedvezőtlenebb 

(kevesebb) jótállási időt ajánl meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

Amennyiben ajánlattevő a jótállási időt nem hónapban határozza meg, vagy több változatú 

ajánlatot ad (pl.: 12-15 hónap), akkor az automatikusan az ajánlat érvénytelenségét 

eredményezi. 
Kelt: ………………., 2018. év ………….. hónap …. nap  

3 

 (cégszerű aláírás)  

                                                      
2 

Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 

közös ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevő adatát fel kell tüntetni!  
3
 Közös ajánlattevő nyilatkozatával összhangban kell aláírni.  
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4. számú melléklet 

„Ajánlati táblázat” 

Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott „Ajánlati táblázat” megfelelő kitöltése és az 

ajánlathoz való csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele. 

 

A táblázatot a megadott formában (oszlopok, sorok) kell kitölteni. A táblázatban nem lehet 

további sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, a megadottakat törölni, illetve nem lehet az 

ajánlatkérő által kitöltött oszlopok és sorok tartalmát módosítani.  

 

Ajánlattevőnek csatolni kell az „Ajánlati táblázat”-ot az ajánlatához 

- nyomtatott formában, dátummal (év, hónap, nap), cégszerű aláírással ellátva  

- CD/DVD lemezen vagy prendrive-on excel (.xls/.xlsx) formátumban is.  

 

A nyomtatott forma és az elektronikus adathordozón megadott adatok eltérése esetén az 

ajánlat eredeti példányához csatolt, nyomtatott táblázatok adatai kerülnek figyelembe vételre 

(ajánlatkérő felhívja a figyelmet az excel tábla nyomtatása előtt a nyomtatási kép 

megtekintésével ellenőrizhető a sorok esetleges egymásra torlódása). 

 

A Műszaki leírás tartalmazza az „Ajánlati táblázat”-ban szereplő, az ajánlatkérő által előírt 

termékek tulajdonságait és az elvárt minimum paramétereket. 

 

Ajánlatkérő az „Ajánlati táblázat” elnevezésű excel táblázat munkalapján a nem kitöltendő 

cellákat egyértelműen függőleges kihúzással jelölte. Ajánlattevőnek ebben az excel 

táblázatban kell megadnia a termék megajánlásait. 

Ajánlattevőnek konkrét, beazonosítható termékeket kell megajánlania.  

Ajánlattevőnek az „Ajánlati táblázat”-ban a megajánlott termékek nevét, azaz a gyártó vagy 

gyártmány és típus pontos megnevezését kell feltüntetni, oly módon, amely alkalmas a termék 

más terméktől való megkülönböztetésére és az adott termék konkrét beazonosítására 

Ajánlattevő által megajánlott termékeknek meg kell felelniük az ajánlatkérő által előírt 

minimum műszaki paramétereknek. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok összeállítása során ellenőrizte, hogy léteznek és 

forgalomban vannak olyan termékek, melyek a megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel 

rendelkeznek. Miután a gyártók a termékeket, illetőleg azok paramétereit folyamatosan 

változtatják, előfordulhat, hogy az ajánlattételkor már nincs forgalomban sem a termék, sem 

az azzal egyenértékű más termék az ajánlattételi táblázatban megadott paraméterrel.  

Amennyiben ajánlattevő szerint az ajánlattételi táblázatban megadott paraméterekkel sem a 

megnevezett termék, sem az azzal egyenértékű termék nincs forgalomban, úgy a kiegészítő 

tájékoztatásra nyitva álló törvényes határidőn belül jelezze, hogy konkrétan mely termék 

esetében nem lehetséges sem a megnevezett termékre, sem az azzal egyenértékű termékre az 

ajánlatkérő által kért paraméterekkel ajánlatot tenni és - a megajánlani kívánt paramétert 

megadva - kérjen kiegészítő tájékoztatást. 

Az „Ajánlati táblázat” munkalapján a „Nettó anyag egységár” és a „Nettó díj egységár” 

oszlopot, kell kitölteni. 

Ajánlattevőnek az „Ajánlati táblázat” elnevezésű munkalapjain kell megadnia az egyes 

munkanemekhez tartozó nettó anyag és díj egységárakat forintban. 
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A nettó anyag és nettó díj egységárak megadása során: 

- minden esetben egyetlen értéket kell megjelölni (nem –tól –ig vagy maximális vagy 

minimális összeget) 

- az árakat magyar forintban, egész számra kerekítve kell megadni, amennyiben az ajánlattevő 

nem egész forintban adja meg a nettó egységárat, abban az esetben ajánlatkérő a matematika 

szabályai szerint egész forintra kerekíti az ajánlati értéket 

- a táblázatot nem lehet átstrukturálni, - munkanem kihagyása nélkül - minden munkanemhez 

meg kell határozni az érintett munkanem sorában az ajánlati értéket, további plusz 

munkanemek nem szerepeltethetőek a költségvetésben 

- az adott munkanemhez tartozó anyag és díj más munkanem anyag és díjába nem számítható 

bele  

- 0 Ft nem ajánlható meg.  

A munkalapokon található nettó anyag összesen érték a megajánlott nettó anyag egységár és a 

mennyiség szorzata, míg a nettó díj összesen érték a megajánlott nettó díj egységár és a 

mennyiség szorzata. A nettó anyag összesen és a nettó díj összesen értékeket a táblázat 

összesíti, majd összeadja és a mindösszesen értékeket automatikusan megjeleníti az 

„Összesítő” munkalapon. 

A táblázat „Összesítő” munkalapján található „Mindösszesen nettó ár” (B23-as cella) értékét 

az excel táblázat automatikusan kiszámolja. Az így kiszámolt értéket kell ajánlattevőnek a 

Felolvasólapon (3. számú melléklet) feltüntetni. 
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5. számú melléklet 

 

Műszaki adatlap 

 

Ajánlattevőnek ezen lap helyére kell becsatolnia az „Ajánlati táblázat”-ban feltüntetett, 

általa megajánlott termékek részletes műszaki adatlapjait a műszaki követelményeknek 

történő megfelelés ellenőrzése érdekében. 
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6. számú melléklet 

 

Aláírási címpéldány(ok), aláírás minta, adott esetben meghatalmazás 

 

 

Ezen lap helyére csatolandó az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében a cégjegyzésre 

jogosult azon képviselő(k) részéről azon személyek aláírási címpéldányának vagy a Ctv. 9. 

§ (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati 

példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).4 

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az 

általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírását is és amennyiben különböző, a szignó-mintáját is. A 

meghatalmazást két tanúnak is alá kell írnia. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 

meghatalmazó(k) aláírási címpéldányának vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát. 

  

                                                      
4 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját szükséges 

becsatolni. 
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7. számú melléklet 

NYILATKOZAT
5
 

változásbejegyzési kérelem benyújtásáról 

 

a) 

 

Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) 

….......................................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a 

Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba 

foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében 

kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában 

foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a 

változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a 

cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, 

illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes 

bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett 

példányának másolatát az ajánlathoz csatolom. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

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

 (cégszerű aláírás) 

 

 

b) 

 

Alulírott .................................................... (képviselő neve), mint a(z) 

............................................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a 

Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba 

foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében 

kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában 

foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó 

illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került 

benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

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

 (cégszerű aláírás) 

  

                                                      
5
 Külön-külön  - ajánlattevőnek / közös ajánlattevőnek / alvállalkozónak / kapacitást biztosító szervezetnek vagy 

az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie. 
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8. számú melléklet 

 

Változásbejegyzési kérelem és a hozzá kapcsolódó dokumentumok6 

 

 

Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezen lap helyére csatolandó az 

ajánlatban a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változata, 

valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott 

változata, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/ 

intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példányának 

másolata. 

  

                                                      
6
 Adott esetben a 7. sz. melléklettel összhangban kell becsatolni! 
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9. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
7
 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

 

 

 

Alulírott ………………………………. (képviselő neve) a(z) ……………………………… 

(ajánlattevő megnevezése) nevében nyilatkozom arról, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség 

által indított 

 

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok 

ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási 

munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

- Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok feltételeit - az „Ajánlati 

táblázat” elnevezésű dokumentumban leírtakat és a Műszaki leírásban foglalt műszaki 

paramétereket, a szerződéses feltételekkel együtt - átvizsgáltuk, megértettük, ezúton 

nyilatkozunk, hogy az abban foglaltakat teljes egészében elfogadjuk és ajánlatot teszünk a 

szerződés teljesítésére. 

 

- Kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén a szerződést az 

ajánlatkérővel megkötjük és az abban foglaltakat maradéktalanul teljesítjük az általunk kért 

ellenszolgáltatásért. 

 

- Kijelentem, hogy az általunk benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi 

dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

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

 (cégszerű aláírás) 

 

  

                                                      
7
 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban! 

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott papír 

alapú példányának ezen, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell 

tartalmaznia. 
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10.  számú melléklet 

NYILATKOZAT
8
 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint Kkvt. szerinti minősítésről 
 

Alulírott ..................................... (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... 

(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése 

alapján nyilatkozom, hogy az „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján 

sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított 

súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) 

............................................................. (ajánlattevő megnevezése) a kis-és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 3. 

§-a
9
 értelmében

10
: 

 mikrovállalkozásnak minősül; 

 kisvállalkozásnak minősül; 

 középvállalkozásnak minősül; 

 nem minősül KKV-nak. 

Kelt: ………., 2018. év ….. hónap …. napján 

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

                                                                                     (cégszerű aláírás)  
                                                      
8 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie. 

9
 3. § (1)4 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)5 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)6 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)7 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)8 A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében. 

(6) Ahol jogszabály ,,KKV-t'', ,,mikro-, kis- és középvállalkozást'', illetve ,,kis- és középvállalkozást'' említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni. 

4. §9 (1) Önálló vállalkozás az a vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdésben foglaltak alapján partnervállalkozásnak, illetve a (3)–(6) bekezdésben foglaltak alapján kapcsolódó 

vállalkozásnak. 

(2) Partnervállalkozás az, 

a) amely a (3)–(6) bekezdésben foglaltak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és 

b) amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen 

a tulajdoni részesedése – jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján – legalább 25%. 

(3) Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak: 

a) egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy 

b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy 

c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati 

aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy 

d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján – a szavazatok többségét egyedül birtokolja. 

(4) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással a (3) bekezdésben felsorolt kapcsolatban. 

(5) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a (3) és (4) 

bekezdésben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják. 

(6) A befektetők érdekeltsége tekintetében – az (1)–(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően – önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők 

külön-külön és együttesen sem állnak a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az irányításban, vagy 

amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül.  

5. § (1)10 A 3. §-ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és 

nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói 

adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya 

alá tartozó vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás 

működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. 

(2)11 Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított 

vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. 

(3)12 Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a 3. §-ban meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban 

az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. 

(4)13 Önálló vállalkozás esetében a 3. §-ban meghatározott adatokat kizárólag az adott vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.  

(5)14 Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a 3. §-ban meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a 

vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. 

(6)15 Az (5) bekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, 

vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell figyelembe 

venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni. 

(7)16 Az (5) és (6) bekezdésben említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont 

(konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek. 

(8)17 Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, 

ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni 

a partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek. 

(9)18 Az (5) és (7) bekezdés alkalmazásában, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a 

vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó 

vállalkozással olyan partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás 

tulajdonában vannak, kivéve, ha ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóban legalább a (6) bekezdésben megjelölt százalékkal arányosan már szerepelnek.. 
10

 A megfelelő választ X-el kell jelölni! 
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11. számú melléklet 

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
11

 

Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát a 

12. számú. melléklet szerint, amelyben: 

- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért, 

- kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás 

során kizárólagosan korlátozás nélkül képviseli, és amelynek képviselője a közös 

ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását a 13. számú 

melléklet szerint, mely tartalmazza: 

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát; 

- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben 

vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget 

vállalnak. 

A közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, valamint az együttműködési megállapodást 

valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia. 

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a 

szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá 

harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a 

megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie. 

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

  

                                                      
11

 Adott esetben kell becsatolni! 

Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire: 

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül 

egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult 

képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, 

valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás 

[72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló 

értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot 

elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről 

történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

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

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy 

több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 

 

43 

 

12. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a közös ajánlattételről12 
 

Alulírott ............................................. (képviselő neve)……………….……........... (képviselt 

gazdasági szereplő neve, címe) .................................................. (képviselő neve) 

……………….…… (képviselt gazdasági szereplő neve, címe) cégjegyzésre jogosult 

személyek nyilatkozunk, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a(z) ……….…………………………… (képviselt gazdasági 

szereplő neve), valamint a(z) ………………………………………… (képviselt gazdasági 

szereplő neve) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. 

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők 

képviseletét a …………………………. (gazdasági szereplő neve, címe ) látja el

. 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők 

kizárólagos képviseletére, a közös ajánlattevők nevében kötelezettségvállalásra, hatályos 

jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a 

közös ajánlattevők nevében ………………………..(gazdasági szereplő neve) 

…………………………..(képviselő neve) képviselője teljes joggal korlátozás nélkül 

jogosult. 

A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai: 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában 

joghatályos közlésnek minősülnek. 

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak. 

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a 

közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak 

alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést 

az ajánlattevőként szerződő fél, vagy - ha az jogutódlással megszűnik - annak jogutódja 

teljesítheti. 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 

megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.  

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

  

    ……………………………… ……………………………… 

 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)13 

  

                                                      
12 Adott esetben, közös ajánlattétel esetén szükséges kitölteni és benyújtani. A nyilatkozat a közös ajánlattevők 

számától függően kiegészíthető. 
13 Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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13. számú melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS14 

 

…………………………………………………… (név, címe) ajánlattevő és 

…………………………………………………… (név, címe) ajánlattevő 

(továbbiakban: Felek) között, 

a Magyar Súlyemelő Szövetség által „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak 

alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított 

súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyban indított közbeszerzési eljárás keretében. 

Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés 

teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi 

kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik: 

 

1. Szerződésteljesítés irányítása 

A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy 

kerül kijelölésre, az alábbiak szerint: 

- ……………………………... (cégnév) részéről: …………………………………. 

- ……………………………... (cégnév) részéről: …………………………………. 

 

2. Felelősségvállalás 

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában. 

 

3. Feladatmegosztás 

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő: 

Feladat 
Feladatrész aránya a teljes 

feladathoz képest (%) 
Cég 

   

   

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk 

elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla 

benyújtására. 

 

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

 

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 ……………………………… ……………………………… 

 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)15 

                                                      
14

 Adott esetben, közös ajánlattétel esetén szükséges kitölteni és benyújtani. A nyilatkozat a közös ajánlattevők 

számától függően kiegészíthető. 
15 Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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14. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
16

 

a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakról 
 

1.) Alulírott ........................................... (képviselő neve), mint a(z) .......................................... 

(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője  

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

 

hogy társaságunk a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. 

határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)”  tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

2.) Alulírott …………………………….. (képviselő neve),  mint a ………………………… 

…………………… (ajánlattevő neve) képviselője  

 

n y i l a t k o z o m,
17

 

hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség, mint ajánlatkérő által „1814/2016 (XII.20). Korm. 

határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakra az 

alábbiak szerint: 

  

A) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a közbeszerzés azon része(i), amelynek a 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 Rész tárgya, rövid leírása:  ………………………………………………………… 

 Rész tárgya, rövid leírása

:  ………………………………………………………… 


 (adott esetben további sorokkal bővíthető) 

 

B) A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján az A) pont szerinti részek tekintetében az 

ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni: 

Az ajánlat benyújtásakor ismert 

alvállalkozó neve 

Címe, székhelye (lakóhelye) 

**  

** (adott esetben további sorokkal bővíthető) 

 

Kelt: …………., 2018. év ……….. hónap …. napján 

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

                             (cégszerű aláírás)  

                                                      
16

 Nemleges válasz esetén, azaz amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, kizárólag az 1.) 

pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.  VAGY 
17

 Alvállalkozó igénybe vétele esetén kizárólag a 2.) pontot kérjük kitölteni és cégszerűen aláírni.  Közös 

ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni.  
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15. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése alapján18 

 

 

 

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

(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Súlyemelő Szövetség, mint 

ajánlatkérő által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport 

szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő 

központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

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

 

hogy a(z) ………………………………………………. (ajánlattevő neve) nem tartozik a 

Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. 

 

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári 

jogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom. 

 

 

Kelt: …………., 2018. év ………….. hónap …. napján 

 

  

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

  

                                                      
18

 Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk. 
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16. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT19 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ......................................................................................(képviselő neve), mint a(z) 

............................................................................(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

 

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

 

hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba 

foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében 

kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 

                                                      
19 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni. 
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17. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

bizalmas adatkezelésről
20

 

 

 

Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... 

(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője  

 

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

 

 

hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba 

foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében 

kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás során 

rendelkezésemre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat 

bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, 

amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és 

kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt. 

 

A közbeszerzési dokumentumokat, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a 

Kbt.-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez 

használtam fel. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 …………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

                                                      
20

 A nyilatkozatot közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek ki kell töltenie, valamint ha volt ilyen, 

akkor az alkalmasság igazolásához igénybe vett kapacitást biztosító szervezetnek/személynek is. 
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18.  számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról 

 

 

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

(ajánlattevő neve) jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 

Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba 

foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében 

kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás során az 

ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 

.pdf file) példánya és az .xls/.xlsx (excel) formátumban benyújtott ”Ajánlati táblázat” a papír 

alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 
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19. számú melléklet 

NYILATKOZAT21 

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételnek való megfelelésről 

Cégnév:   ………………………………………………………………… 

Székhely:   ………………………………………………………………… 

Cégjegyzékszám:  ………………………………………………………………… 

Adószám:   ………………………………………………………………… 

Képviseletében eljár: ………………………………………………………………… 

 

A Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba 

foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében 

kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban………………. (képviselő neve) nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

……………….……………… …………………………  (ajánlattevő neve) a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja22 szerinti átlátható 

szervezet.  

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Magyar 

Súlyemelő Szövetséget haladéktalanul írásban értesíteni. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Magyar 

Súlyemelő Szövetség jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás)  

                                                      
21 Közös ajánlattevőknek külön-külön szükséges kitölteni; illetve adott esetben alvállalkozónak, kapacitást 

biztosító szervezetnek. A kért adatokat a cégkivonattal összhangban kell kitölteni. 
22

 3.  § (1) E törvény alkalmazásában 1. átlátható szervezet: 

a)
3
 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, 

az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-

külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi 

helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)
4
 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), 

bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot3
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot4
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20. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT
23

  

 egyszerű másolatban benyújtott iratokról 

 

 

 

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő neve) 

cégjegyzésre  jogosult képviselője a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében 

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

hogy az ajánlat részeként másolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról egyszerű másolat 

útján készültek, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében 

megegyeznek. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 

  

                                                      
23 Adott esetben kell kitölteni! 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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21. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT  

 idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról24 

 

 

Alulírott, ………..…… (képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő neve 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében 

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

hogy az idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordítása az eredeti irat tartalmával 

megegyezik. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

                                                      
24 Adott esetben kell kitölteni! 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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22. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

üzleti titokról 25 

 

 

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő neve 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében 

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

hogy  

 

a) az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. 

 

b) az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz:  …………..  

oldalszám(ok).  

 

Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása: 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 

  

                                                      
25

 A nyilatkozat megfelelő  a) vagy b) pontja egyértelműen jelölelendő / adott esetben kitöltendő. 

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által 

adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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23. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT I.  

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában 

az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről) 26
 

 

 

Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) 

…................................................................ (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult 

képviselője  

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

hogy a(z) ……………………………………………..  (ajánlattevő neve) az „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó 

alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében más szervezet 

(vagy személy) kapacitását nem vesszük igénybe. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 ………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
26 

Adott esetben kell kitölteni! Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni. 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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24. sz. melléklet 

NYILATKOZAT II.  

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában 

az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről) 27
 

 

Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) 

…................................................................ (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult 

képviselője az „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ 

felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

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

hogy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a következő szervezet(ek) (vagy 

személy/ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 

 

 

* A sorok szükség esetén tovább bővíthetők. 

 

A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján 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 vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben 

foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 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. 

Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján 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. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 ………………………………… 

 (cégszerű aláírás)  

                                                      
27 

Adott esetben kell kitölteni! Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni. 

Alkalmasság 

igazolásában részt vevő 

szervezet (személy) 

megnevezése 

 A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely 

alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet 

(személy) erőforrására (is) támaszkodik. 

[15. pont: P1), P2), M1), M2.a), M2.b)] 

*  

  

  

  



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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25. sz. melléklet 
 

Kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint okirat28 

 

Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetet (vagy személyt) vesz igénybe ezen 

lap helyére csatolandó az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 

 

  

                                                      
28

 Adott esetben, a 24. sz. melléklettel összhangban kell becsatolni! 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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26. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdés foglalt kizáró okok fenn nem állásáról 29 

 

Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) 

…................................................................ (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult 

képviselője az „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ 

felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

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

hogy az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt gazdálkodó szervezet/ek 

nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá. 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 ………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

  

                                                      
29

 Adott esetben kell kitölteni! 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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27. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

a gazdasági és pénzügyi, illetve a műszaki és szakmai alkalmasságról (ajánlattevő)30 

 

 

Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) 

…................................................................ (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult 

képviselője az „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ 

felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

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

hogy megfelelünk az ajánlattételi felhívás P1), P2) gazdasági és pénzügyi, illetve M1), 

M2.a), M2.b) műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek31. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 ………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

                                                      
30

 Ajánlatkérő tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltakra az értékelési szempontokra figyelemmel a 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt külön hívja fel a P1), P2), valamint az M1), M2.a), M2.b), M2.c) 

alkalmassági követelményeknek az ajánlattételi felhívás 15. pontjában előírt igazolások becsatolására. 
31 Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe értelemszerűen kell az alkalmassági 

követelményekről nyilatkozni, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mely alkalmassági követelménynek felel 

meg és adott esetben a 28. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot benyújtani.  



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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28. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

a gazdasági és pénzügyi, illetve a műszaki és szakmai alkalmasságról (kapacitást 

biztosító szervezet) 32 

 

 

Alulírott ..................................................... (képviselő neve), mint a(z) 

…................................................................ (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az 

 

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok 

ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási 

munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

 

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

 

 

hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) megfelel(nek) az Ajánlattételi felhívás 

P1)-P2) gazdasági és pénzügyi, illetve M1), M2.a), M2.b) műszaki és szakmai alkalmassági 

alkalmassági követelményeknek. 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 ………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

                                                      
32 Ajánlatkérő tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltakra az értékelési szempontokra figyelemmel a 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt külön hívja fel a P1), P2), valamint az M1), M2.a), M2.b), M2.c) 

alkalmassági követelményeknek az ajánlattételi felhívás 15. pontjában előírt igazolások becsatolására. 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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29. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

szerződésben feltüntetendő adatokról33 
 

 

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

(ajánlattevő neve) ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, 

hogy az „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ 

felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén a közbeszerzési 

eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak: 

 

székhely:  

cégjegyzékszám: 

adószám: 

számlavezető pénzintézet: 

számlaszám: 

képviselő: 

 

Cégünket az alábbi személyek képviselik: 

Témakör Személy adatai 

Szerződéssel kapcsolatos 

általános és operatív 

kérdésekben: 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Mobil: 

Faxszám:34 

E-mail: 

Számlázással kapcsolatos 

kérdésekben: 

 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Mobil: 

Faxszám:35 

E-mail: 

 

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos 

közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt email és/vagy fax  

elérhetőségre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának 

pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 

Kelt: ………………………...., 2018. ………………….…….. hó …. nap 

 

 …………………………………(cégszerű aláírás) 

  

                                                      
33 Az adatokat a cégkivonattal, illetve a vonatkozó irattal/dokumentummal összhangban kell megadni. 

Közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 

közös ajánlattevők megjelölését, azaz valamennyi közös ajánlattevő adatát fel kell tüntetni. 
34 Amennyiben ajánlattevő rendelkezik telefax eszközzel. 
35 Amennyiben ajánlattevő rendelkezik telefax eszközzel. 



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 
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61 

 

31.   
 

32. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

felelősségbiztosításról 

 

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

……………………………………………................. (ajánlattevő neve) képviselője 

nyilatkozom hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség, mint ajánlatkérő által az „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt 

……………………………………………................. (ajánlattevő neve) nyertes 

ajánlattevőként történő kihirdetése esetén, a szerződéskötés időpontjáig benyújtom a 

beszerzés tárgya szerinti tevékenységre érvényes all risk típusú, legalább 100.000.000 Ft/év és 

legalább 30.000.000 Ft/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítási kötvény egyszerű 

másolatát, amely a szerződés mellékletét képezi. 

A felelősségbiztosítási kötvény másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig átadom az 

ajánlatkérő részére, amely a munka megkezdésétől a szerződés és a jótállás teljes időtartamára 

hatályban marad. 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 …………………………………………. 

                                                                                 (cégszerű aláírás) 

  



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 
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V. FEJEZET 

NYILATKOZATMINTÁK II.  

 

(az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során ajánlatkérő felhívására 

benyújtandó) 

  



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 
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1. számú melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozata 
36

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján 

 

Alulírott ........................................... (képviselő neve), mint a(z) ......................................... 

(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Súlyemelő Szövetség által 

indított „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai 

feladatok ellátása (Budai II László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ 

felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy a(z) 

...…......……………………………………….. (ajánlattevő neve), mint ajánlattevő olyan 

társaságnak minősül, amelyet  

 

 

A) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén* 

 

B) szabályozott tőzsdén jegyeznek* 

 

 *A megfelelő egyértelműen jelölendő 

 

Kelt: ……………, 2018. év …….. hónap …. nap 

………………………………………. 

            (cégszerű aláírás) 

Az A) pont megjelölése esetén 

VAGY 

I. Tekintettel arra, hogy nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy 

rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa(i)nak neve és állandó 

lakóhelye az alábbi(ak): 

Tényleges tulajdonos(ok) neve
37

 
Tényleges tulajdonos(ok) állandó 

lakóhelye
38

 

  

  

 

Kelt: ………., 2018. év …….. hónap …. nap 

 ………………………………. 

            (cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

                                                      
36 Az A) pont jelölése esetén ajánlattevőnek az I. vagy a II. pontot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. 

Amennyiben ajánlattevő az I. pont szerint nyilatkozik, úgy a tényleges tulajdonos(ok) nevének és állandó 

lakóhelyének feltüntetése szükséges. 
37 Tulajdonos neve: a cégkivonatban szereplő pontos név. A sorok tovább bővíthetők. 
38 Állandó lakóhely: a cégkivonatban szereplő cím. 
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VAGY 

 

II. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaságnak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. 

§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Kelt: ………., 2018. év …….. hónap …. nap 

 

 

 ……………………………………………. 

            (cégszerű aláírás) 
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2. számú melléklet  

NYILATKOZAT 

a közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó árbevételről 39 

 

Alulírott ……………………… (képviselő neve) a(z) …………….. (ajánlattevő neve) 

nevében nyilatkozom, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség által indított „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás tekintetében az ajánlattételi felhívás 15.) pontjának P1) alkalmassági 

feltétele vonatkozásában az általam jegyzett gazdasági szereplő - általános forgalmi adó 

nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építési munkák) származó árbevétele az eljárást 

megindító felhívás megküldésének napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt 

üzleti évben az alábbiak szerint alakult: 

 

Üzleti év 
Általános forgalmi adó nélkül számított 

közbeszerzés tárgyából származó árbevétel (Ft) 

201…. év  

201…. év  

201…. év  

Összesen:  

 

 

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 …………………………………………. 

 (cégszerű aláírás) 

 
  

                                                      
39

P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti 

évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (légkondicionáló szerelés) származó - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevétele nem érte el összesen a 40.000.000,- Ft-ot. 

Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy alkalmatlan 

ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (légkondicionáló szerelés) származó - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 40.000.000,- Ft-ot. 
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3. számú melléklet  
 

BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Ezen lap helyére ajánlattevőnek szükséges csatolnia beszámolóját az ajánlattételi felhívás 15.) 

pontjának P2) alkalmassági feltétel
40

 igazolására. 

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények 

igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben az 

alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a felhívás 

megküldését megelőző 3 (három), számviteli beszámolóval lezárt üzleti év saját vagy 

jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a gazdasági szereplő letelepedése 

szerinti ország joga előírja közzétételét. 

Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető(ek), a beszámoló(k) adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. 

  

                                                      
40

 Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti 

eredménye a felhívás megküldését megelőző 3 (három), számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben bármely 

évben negatív volt. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a 

működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (légkondicionáló szerelés) származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 40.000.000,- Ft-ot. 
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4. számú melléklet  

NYILATKOZAT REFERENCIÁ(K)RÓL41 

Alulírott ………………………..(képviselő neve), mint a(z) ………………………………….. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy az „1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai alkalmasság igazolásaként 

az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) legjelentősebb, a 

közbeszerzés tárgya (építési munkák) szerinti építési beruházással kapcsolatos referenciái az alábbiak voltak: 

Ssz. 

A teljesítés idejének 

kezdő és befejező 

dátuma 

 (az eljárást megindító 

felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 60 

hónapon belüli dátum 

pontos megjelölése                       

év, hónap, nap-tól  év, 

hónap, nap-ig)) 

A teljesítés helye A szerződést kötő másik fél 

Az építési 

beruházás 

tárgya 

Az 

ellenszolgáltatás 

nettó összege 

(HUF) 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt-e 

(IGEN/NEM) 

1.  

 - megnevezése:    

- címe:                                        

- kapcsolattartó személy neve: 

- kapcsolattartó személy elérhetősége:  

telefonszám: 

e-mail cím: 

 

   

2.  

 - megnevezése:    

- címe:                                        

- kapcsolattartó személy neve: 

- kapcsolattartó személy elérhetősége: 

telefonszám: 

   

                                                      
41

 Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) a közbeszerzés 

tárgyának (légkondicionáló szerelés) megfelelő építési beruházásra vonatkozó összesen legalább nettó 30.000.000,- Ft összegben, az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően teljesített referenciával, melyből legalább 1 db referenciának nettó 10.000.000,- Ft összértékűnek kell lennie. 
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Ssz. 

A teljesítés idejének 

kezdő és befejező 

dátuma 

 (az eljárást megindító 

felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 60 

hónapon belüli dátum 

pontos megjelölése                       

év, hónap, nap-tól  év, 

hónap, nap-ig)) 

A teljesítés helye A szerződést kötő másik fél 

Az építési 

beruházás 

tárgya 

Az 

ellenszolgáltatás 

nettó összege 

(HUF) 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt-e 

(IGEN/NEM) 

e-mail cím: 

3. 42 
 

 

 
… 

   

Kelt: …………………., 2018. év ……………….. hónap …. napján    

 

 

                                        …………………………………….. 

                                                                                                                  (cégszerű aláírás) 

  

                                                      
42 A sorok szükség esetén tovább bővíthetők. 
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5. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 43
  

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

(ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az „1814/2016 

(XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II 

László Stadion épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” tárgyú nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményét képező szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakemberek: 

A felhívás M2) 

alkalmassági pontja 

szerinti megjelölés- 

Pozíció 

Szakember neve 

Képzettség/ 

végzettség 

megnevezése 

Szakember 

szakmai 

tapasztalata, 

gyakorlata (év) 

Kamarai 

nyilvántartási 

szám és a 

jogosultság 

megszerzésének 

időpontja44 

M2.a) a 266/2013. (VII.11.) 

Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. 

rend.) szerinti legalább 1 

fő, legalább 5 év szakmai 

gyakorlattal rendelkező 

MV-ÉG kategóriás, 

korlátozások nélküli 

építménygépészeti felelős 

műszaki vezető, aki a 

felelős műszaki vezetői 

névjegyzékben szerepel. 

    

M2.b) a Korm. rend. 

szerinti legalább 1 fő, 

legalább 5 év szakmai 

gyakorlattal rendelkező 

MV-ÉV kategóriás, 

korlátozások nélküli 

építményvillamossági 

felelős műszaki vezető, aki 

a felelős műszaki vezetői 

névjegyzékben szerepel. 

    

Kelt: ………………………….……., 2018. ……………….. hó …... nap 

 

  

……………………………… 

cégszerű aláírás 

  

                                                      
43

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben egy szakember több szakmát érintően teljesíti a szükséges 

feltételeket úgy ajánlatkérő az átjárhatóságot biztosítja. 
44

 A más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember esetében a jogosultság igazolásának 

csatolása vagy a nyilvántartás elérhetőségének megadása szükséges. 
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6. számú melléklet 

 

 

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 

 

Ennek a lapnak a helyére ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges az M2) alkalmassági 

követelmény igazolására: 

 

 a szakemberek végzettségét/képzettségét/ jogosultságát igazoló dokumentumok, 

okiratok egyszerű másolatát 

 

 a szakmai önéletrajzo(ka)t (legalább az ajánlattételi felhívás szerinti tartalommal). 
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7. számú melléklet 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ  

 (MINTA)
 45

 

Név:  

 

Jelenlegi és korábbi foglalkoztatás, adatok 

Időtartam 

Munkahely / munkáltató / 

foglalkoztató 

megnevezése 

Munkakör megnevezése 

év,hó,nap-tól év,hó,nap-ig   

év,hó,nap-tól év,hó,nap-ig   

 

Szakmai tapasztalat / gyakorlat ismertetése 
46

 

Időtartam 

Szakember szakterületének megfelelő 

munkák felsorolása, leírása 

figyelemmel a felhívásban előírt 

minimumkövetelményre 

év,hó,nap-tól év,hó,nap-ig  

év,hó,nap-tól év,hó,nap-ig  

 

Nyilatkozom arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében 

személyesen részt veszek. 

 

Kelt: ………………………….……., 2018. ……………….. hó …... nap 

 

  

……………………………… 

szakember aláírása 

 

  

                                                      
45 A szakmai gyakorlat ismertetését olyan tartalommal és időtartam jelöléssel kell kitölteni, hogy az ajánlattételi 

felhívásban foglalt alkalmassági követelmény megállapítható legyen. 
46 A „Szakmai tapasztalat / gyakorlat ismertetése” elnevezésű táblázatot az M2.a) és M2.b) alkalmassági 

követelmény igazolásában megjelölt szakember esetén kell kitölteni. 

Végzettség / képzettség 

Időtartam 
Intézmény megnevezése 

 

Végzettség- / képzettség- / 

jogosultság megnevezése / okirat 

száma 
év,hó,nap

-tól 

év,hó,nap

-ig 
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VI.FEJEZET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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1. Felújítási munkák leírása 

 

 

1.1 Általános leírás 

 
A Budai II. László Stadion főépületének alagsorában közel 250m2 alapterületen kell kialakítani a 

sportág számára egy súlyemelő központot.  

A helyiségekben az összes külső nyílászáró, padló-, és falburkolat, gépészeti berendezés, elektromos 

berendezés felújításra, illetve cserére kerül. 

A felújítás során le kell bontani a jelenlegi helyiségeket és ki kell alakítani egy edzőtermet és 1-1 

öltözőt vizesblokkal együtt.  

A munkálatok az épület többi részét nem érintik. Az új gépészetet, elektromos hálózatot a meglévő 

rendszerrel kompatibilisen, az épület nem érintett részeinek zavartalan működésének biztosításával, 

megtartásával kell kiépíteni. A kiviteli tervek elkészítése és ajánlatkérővel a munkák megkezdése 

előtti egyeztetése ajánlattevő feladata A stadiont a tervek szerint a jövőben felújítják, ezért is fontos, 

hogy a jelenlegi és a megmaradó gépészetet, elektromos bekötéseket figyelembe vegyük, azokra 

építsük ki az új rendszert.  

 

A meglévő régi elavult nyílászárók nehezen használhatók; a külső ajtók helyenként elvetemedtek, a 

súlyemelő központ további használhatósága szempontjából mindenképpen cserére szorulnak. A régi 

nyílászárók cseréje az épület energetikáját nagyban javítaná, télen fűtési energia megspórolását, 

nyáron a hővédő bevonattal ellátott üvegezésnek köszönhetően lassabb felmelegedést tenne lehetővé.  

Az ablakok elbontandók és cserélendőek. Az új ablakszerkezeteknek fokozott légzárású, többszörös 

üvegezésű, modern, többszörös ütközésű műanyag nyílászáróknak kell lenniük. 

A homlokzati nyílászárók beépítésénél ügyelni kell, hogy azokat minél közelebb helyezzék el a 

meglévő külső falsíkhoz. Így az új homlokzati hőszigetelést rá lehet majd vezetni a nyílászárók 

tokjaira! A nyíláskereteket át kell alakítani az új ablakok fogadására. Ha szükséges, toktoldókat kell 

beépíteni! 

A belső rendszer-azonos műanyag ablakkönyöklőket, párkányokat mindenütt el kell helyezni, a 

szerkezeten lévő párkányfogadóba csatlakoztatva. Tekintettel arra, hogy a nyílászárók a földszint alatt 

lesznek ezért fontos az esővíz elleni fokozott védelem, megelőzve ezzel a beázást.  

Az ablakcserével el kell végezni az ablakok kávájának javítását is.  

Az ajtókhoz és nyíló szárnyú ablakokhoz gumi ütközőket kérünk felszerelni a falak, kávák védelme 

érdekében. 

 

A felújítandó helyiségekben a padlóburkolat és falburkolat rossz állapotban van, kopott, salétromos 

ezért komplett burkolat- és vakolatcsere (1,40 m magasságban) szükséges. A helyiségek vakolatának 

javítását és tisztasági festését el kell végezni. 

 

Az erősáramú és a fűtési hálózat felülvizsgálata is szükséges, a helyiségek kialakításával 

elkerülhetetlen a hálózat átalakítása és egyben korszerűsítése, figyelembe véve, hogy a meglévő és 

megmaradó hálózatra kell rácsatlakozni. 

 

A meglévő régi, gazdaságtalan üzemeltetésű radiátorokat le kell cserélni korszerű, egyedi 

szabályozású lapradiátorokra, ezzel is csökkentve a téli fűtési energiára fordított költségeket. 

 

Az öltözőket külön-külön nemenként kell kialakítani zuhanyzóval és mellékhelyiségekkel. A jelenlegi 

csatorna kiállásokra történő bekötéssel. 

 

Falburkolat, festés, felületképzés: 

A felújítás során a fali csempeburkolatot újra kell cserélni, majd a szükséges mértékű vakolatjavítást 

(szárító vakolattal a padlóvonal feletti 1,40 m magasságig a homlokzati falak belső oldalán), glettelést 
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és kétrétegű festést kell készíteni fehér színben, páraáteresztő, diszperziós falfestékkel. A fűtési 

csöveket mázolni kell. 

 

Padlóburkolat: 

A padlót fel kell bontani és utána teljes egészében vízszintesre kell kialakítani, figyelembe véve a 

súlyemelésből adódó fokozott igénybevételt. A padlóburkolatot az edzőteremben a melléklet tervrajz 

alapján úgy kell kialakítani, hogy a súlyemelő résznél nagy kopásállóságú, 4cm vastag tömör 

gumilapok kerüljenek lerakásra egy szintben a középen elhelyezkedő szalagparkettával burkolt 

közlekedővel. A közlekedő határainál burkolatváltó profilokat kötelező elhelyezni. 

Az öltöző helyiségekben csúszásmentes, nagy kopásállóságú greslappal szükséges burkolni.  

 

Ajtók: 

Az új egyszárnyú beltéri ajtók acél tokokkal és MDF vagy kemény héjszerkezetes tele lemezelt 

burkolatú ajtólapokkal készüljenek. Mivel edzőteremben lesznek használva ezért bírniuk kell a 

fokozott igénybevételt. A közlekedőterekbe tervezett kétszárnyú beltéri ajtók műanyagból készülnek 

üvegezett szárnyakkal. 

 

Elektromos rendszer, világítás, vagyonvédelem: 

A régi típusú, korszerűtlen lámpatesteket, armatúrákat, a kapcsolódó elektromos szerelvényeket 

(kapcsolók, aljzatok, csövezések, dobozolások, vezetékelések) az elkészített és leegyeztetett 

elektromos kiviteli tervek szerint cserélni kell. 

Az új csövezést és a vezetékeket a falfelületbe be kell vésni. A lámpatesteknek LED-es 

világítótesteknek kell lenniük. 

A meglévő elektromos kapcsolótáblákat kompletten cserélni kell, ha szükséges új biztosíték táblát és 

szekrényt szükséges elhelyezni úgy, hogy az kompatibilis legyen a megmaradó rendszerrel. 

Az új egység vagyonvédelmét új rendszer kiépítésével kell biztosítani – 5-6 zónás mozgásérzékelőkkel 

felszerelt rendszerrel. 

 

Víz, csatorna, fűtés: 

A csatorna vezetékeket kompletten az elkészített és leegyeztetett gépészeti kiviteli tervek szerint 

cserélni kell: a régi vezetékeket el kell távolítani és korszerű, új elemekkel teljesen újra kell építeni. 

A csővezetékek és a padlóösszefolyó cseréje az aljzatbeton felbontásával és a vezetékek komplett újra 

szerelésével történjen az épületben meglévő csatornáig. 

A régi szaniterek, padlóösszefolyók és szerelvényeik kompletten újra cserélendők. Zuhanyzók, 

mosdók, mellékhelyiségek kialakítása szükséges, a régi zuhanyzók, mosdók, mellékhelyiségek 

szerelvényei kompletten újra cserélendőek. 

 

Radiátorok felszerelése: 

A kiválasztásra kerülő lemez lapradiátorokat és a hozzájuk tartozó termosztatikus szabályozókat kell 

felszerelni, szükség szerint a meglévő kötéstávolságok átalakításával. 

Az előremenő és visszatérő ágban lévő radiátor szelepek cserélendők. 

A hidraulikailag tömör fűtési hálózat készre szerelése után szükséges a rendszer passziválása. 

 

Az érintett helyiségek felújítása során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok 

előírásait, a beépítendő szerelvények, burkolatok műszaki paraméterei, kialakítása meg kell, hogy 

feleljen a vonatkozó hatályos előírásoknak! 

 

Kizárólag érvényes teljesítmény-nyilatkozattal rendelkező építési termékkel végezhető a karbantartás, 

felújítás! 

 

1. Épületszerkezetek: 

 

Homlokzati nyílászárók (ablakok, ajtók) műszaki specifikációja: 
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Épületfizikai értékek: 

• hőátbocsátási tényező (teljes ablakszerkezet): U = 1,0 W/m2K 

Anyag: a nyílászáró műanyaga 100%-ig UV stabil (nem színeződik el) 

A légkamrák száma: min. 5 kamra 

Keret és szárnymerevítés: horganyzott acél 

Gumitömítés az üveg és az ablakkeret között: UV álló, színe szürke 

Üvegezés: hőszigetelő üvegszerkezet 4-16-4-16-4 mm-es réteg felépítéssel, belső oldalon low-e 

bevonattal, légrés argon gáz kitöltéssel (üvegszerkezet: U g= 0,8 W/m2K). 

Az ablak vasalata: több ponton körbezáró vasalat rendszer, kiemelésgátlóval, mechanikus 

résszellőzővel és hibás működtetés-gátlóval szerelve, teraszajtók ajtók ötpontos biztonsági zárral 

szerelve. 

Ablakkilincs: fehér porszórt alumínium. 

Vízvető: az ablakok szürke porszórt alumínium vízvetővel szerelve. 

Párkány (belső): fehér műanyag párkányelem 

Nyílótípusok: általában bukó-nyíló, fix (külön egyeztetés szerint), 

A nyílászárók beépítési és műhelytervét a Megrendelővel jóvá kell hagyatni! 

Kizárólag érvényes (gyártói, szállítói) megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező építési termék építhető 

be! 

 

Hidegburkolatok: 

A kültéri lépcső és bejárat lapburkolata csúszásmentes, magas kopásállóságú, fagyálló lapburkolatokat 

kell elhelyezni, minimum 8 mm vastagsággal, 10 cm lábazattal, hálóban rakva. 

Az előtérben gress padlóburkolat, minimum 8 mm vastagsággal, 10 cm lábazattal, közösségi épületbe 

alkalmas nagy kopásállóságú, csúszásmentes kivitelben, hálóban rakva. 

A WC és mosdó helyiségekben a fali csempeburkolat ajtómagasságig készüljön. A burkolólapok 

felrakásánál és a hézagolásánál jóváhagyott anyagokat kell használni, a gyártó utasításaival és a 

tervező elvárásaival összhangban. A burkolólapokat minden irányban pontosan, egyenes mentén kell 

csatlakoztatni, a széleken és minden pozitív saroknál fém élvédő profilt kell használni. 

Azokon a helyeken, ahol a kerámialap valamilyen szerelvénnyel érintkezik, szilikonos tömítést vagy 

ehhez hasonlót kell alkalmazni, a csatlakozási felületeknél. 

Ragasztó és fugázó anyag választása rendszer-azonos termékekből történjen. A burkolat színe és 

felülete, a fugázat jellege, valamint a rakásmód kialakítása tervezői egyeztetés során döntendő el. 

A padló burkolatváltásoknál burkolatváltó profilokat kell elhelyezni! 

 

Felületképzések: 

A falakra és mennyezetre glettelés után fehér színű páraáteresztő diszperziós festés kerül. 

 

A felújítások során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait, a beépítendő 

burkolatok, felületek, használati tárgyak stb. műszaki paraméterei, kialakítása meg kell, hogy feleljen 

a vonatkozó hatályos előírásoknak! 

 

2. Épületvillamosság, vagyonvédelem 

 

Előzmények, alapadatok: 

A meglévő elektromos hálózatot fel kell mérni. A helyiségeken belül új elektromos hálózat kiépítés, 

lámpák, kapcsolók elhelyezése szükséges az elkészített és leegyeztetett elektromos kiviteli tervek 

szerint. 

Villanyszerelés: 

A világítási hálózatot korszerűsíteni kell (új lámpatestek energiatakarékos, LED-es fényforrásokkal, új 

villanykapcsolókkal, aljzatokkal, vezetékekkel, csövezéssel). 

Szerelés: 

Szerelés a vakolat alá süllyesztett védőcsőbe húzott réz vezetékkel. A szerelvények süllyesztett 

kivitelűek. 
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Érintésvédelem: 

Az átalakításokat követően kötelezően el kell végezni az érintett hálózat érintésvédelmi és tűzvédelmi 

szabványossági felülvizsgálatát! 

Vagyonvédelem: 

Az új egység vagyonvédelmét új rendszer kiépítésével kell biztosítani – 5-6 zónás mozgásérzékelőkkel 

felszerelt rendszerrel. 

 

3. Épületgépészet 

 

Fűtés 

Az épület távhő szolgáltatással ellátott. Az öntöttvas tagos radiátorokat korszerű acéllemez 

lapradiátorokra kell cserélni. A szükséges kapcsolódó átszerelési munkákat el kell végezni 

leegyeztetett gépészeti kiviteli tervek szerint. A szabályozhatóság miatt a radiátorokra termosztatikus 

szelepeket kell felszerelni. 

A fűtésszerelés munkáinak elvégzése után a szükséges légtelenítést, a rendszer nyomáspróbáját és a 

próbaüzemet el kell végezni. 

 

Használati meleg víz 

A használati meleg víz ellátása a meglévő központi (tárolós) rendszeren keresztül történik, keverő 

csaptelepeken keresztül. A keverőcsap cseréje szükséges! 

Vízellátás, csatorna 

Az új vízvezetékrendszer anyaga: réz csővezeték vagy oxigén diffúziómentes ötrétegű műanyagcső, 

préskötéses idomkapcsokkal. A csaptelepek emelőkaros típusúak, a fehér porcelánmosdók falra szerelt 

kivitelűek. A szennyvízelvezetés megtervezéséhez fel kell deríteni az épületrész jelenlegi rendszereit. 

A szennyvíz-csatornázás KG-PVC lefolyócsővel szerelten kerüljön kiépítésre. 

A használati vízhálózat átalakítása a biztonságos szolgáltatás és hálózatkezelés érdekében szükséges. 

A vonatkozó csőhálózati szakasz térfelszín alatti részeit fel kell tárni, a korrodált csőszakaszokat ki 

kell váltani, a fő és mellékvízmérők előtti és utáni csőszakaszokban elzáró szerelvényeket kell 

felszerelni. A csőhálózatot funkcionálisan át kell alakítani. A tételes költségvetésben a használati 

vízhálózat felújítása egy beárazandó tételként jelenik meg, helyszíni felmérés feltétlenül szükséges! 

A csővezetékek és padlóösszefolyók cseréje az aljzatbeton felbontásával és a vezetékek komplett újra 

szerelésével történjen! 

A kötelezően elvégzett nyomáspróba után a műszaki átadás átvétel feltétele a Fővárosi Vízművek által 

minősített negatív vízminta! 

A felújítások során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait, a beépítendő 

burkolatok, felületek, használati tárgyak stb. műszaki paraméterei, kialakítása meg kell, hogy feleljen 

a vonatkozó hatályos előírásoknak! 

 

Az érintett helyiségek felújítása során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok 

előírásait, a beépítendő szerelvények, szaniterek, burkolatok, felületek, használati tárgyak stb. 

műszaki paraméterei, kialakítása meg kell feleljen a vonatkozó hatályos előírásoknak! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Az ajánlatnak a teljes kivitelezésre kell szólnia. Pótmunka megrendelésére, szerződés 

módosítására nincs lehetőség.  

Kivitelező feladata elkészíteni a kiviteli terveket, a munka- és egészségvédelmi tervet. A 

kivitelező feladata helyszíni organizációs terv és a megvalósítás műszaki ütemtervének 

elkészítése. 

___________________________________________________________________ 

Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevő a jelen műszaki leírás tartalmában foglaltak és a 

helyszín ismeretében tesz ajánlatot. 
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Jelen anyag elválaszthatatlan részét képezik a munkanemenkénti bontásban készült, tételes 

árazatlan költségvetési kiírások! 

 

  



  

„1814/2016 (XII.20). Korm. határozatba foglaltak alapján sport szakmai feladatok ellátása (Budai II László Stadion 

épületében kialakított súlyemelő központ felújítási munkái)” 

 

78 

 

2. Munkavédelmi fejezet 

 

 

2.1 Általános leírás 

 

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztosítani, hogy az alkalmazott technológiából adódó 

munkaműveletek biztonságosan elvégezhetők legyenek. A telepítés és üzembe helyezés során 

is be kell tartani az egyéb munkaféleségekre előírt biztonságtechnikai előírásokat. A 

munkahelyen a dolgozók létszámának, és a veszély jellegének megfelelő mentőfelszerelést 

jelzőberendezést és szükséges létszámú kiképzett elsősegélynyújtót kell biztosítani. 

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági 

követelményeknek. A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési 

szabványossági felülvizsgálatot, ill. méréseket a kivitelezőnek el kell végeztetni. A 

felülvizsgálatot, csak arra feljogosított személyek végezhetik. 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS! 

A kivitelezőnek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő 

létszámú és szakképzettségű dolgozót kell biztosítania. 

 

Biztosítani kell a munkavégzés során keletkező hulladék anyagok tárolását, elszállítását. 

 

2.2 A munkavédelemnél figyelembe veendő előírások 

 

- A 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvény 

- A 31/1995.(VII.25.) IKM. munkavédelemről szóló rendelet 

- Az 5/1993. (XII. 26.) MÜM számú rendelet, az 1993. évi XCIII. számú törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- A 3/2002. (II. 8.) SZCSM -EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

- A 4/2002. (II. 20.) SZCSM -EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

- Az MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése 

- Az Erősáramú kábelek szerelése 

 

3. Tűzvédelmi fejezet 

 

 

A telephely területén munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, az 54/2014. 

(XII.5.) sz. BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat), a vonatkozó szabványok szerint 

végezni tevékenységüket. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők megfelelő 

szakmai végzettségéről és kioktatásáról a kivitelező (munkáltató) kötelessége gondoskodni. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

munkavállaló végezhet. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, tárgyi és biztonsági 

feltételeket írásban kell meghatározni. Hegesztési tevékenységhez csak megfelelőségi 

nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök biztosítása a kivitelező feladata.  
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4. Fotók a helyszínről 
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VII. FEJEZET 

SZERZŐDÉSTERVEZET  

  

Külön melléklet szerint. 

 


