
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom 

u.31.) 1103 Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” 

és „B” épületek, valamint átjáró folyosó lapos tetőszigetelés 

felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a 

mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

 
 tárgyú nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti 

nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 
Ajánlatkérő:    

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona  

1102 Budapest, Halom u. 31. 

Ajánlatkérő kódja: AK02475 

Telefon/Fax: 260-7172,  

Kapcsolattartó: Sármai Józsefné 

E-mail: email: halom@halomotthon.hu 

 

 

 

 

 
Nyilvántartási szám: Tetőfelújítás 1/2016.  

 

Budapest, 2016. december 20 

 

 

 

 

 

 



  Ajánlati dokumentáció - Tetőfelújítás 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

 
 II. TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

I. Címlap 1. olda1 

II. Tartalomjegyzék 2. oldal 

III. Ajánlattételi felhívás 3. oldal 

IV. Útmutató az ajánlattevő részére  16. oldal 

V. Mellékletek 26. oldal 

VI. Szerződéstervezet 47. oldal 

VII. Műszaki dokumentáció – Műszaki leírás és árazatlan költségvetés 

(3.a) és 3.b)  költségvetések) 

59. oldal 

  

VIII. Alaprajz  

  

  



  Ajánlati dokumentáció - Tetőfelújítás 

________________________________________________________________________________ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 



  Ajánlati dokumentáció - Tetőfelújítás 

________________________________________________________________________________ 

4 

 

 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

nyílt eljárás szabályai szerinti  

közbeszerzési eljárásra 

 

 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. § (2) bek. a.) 

pont/: 

  

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona  

1102 Budapest, Halom u. 31. 

Ajánlatkérő kódja: AK02475 

Telefon/Fax: 260-7172,  

Kapcsolattartó: Sármai Józsefné 

E-mail: email: halom@halomotthon.hu 

 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 50. § (2) bek. b) pont/: 

 

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti tekintettel arra, hogy az építési 

beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot.  

 

3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége /Kbt. 50. § (2) bek. c) pont/: 

  

http://halomotthon.hu/wp/palyazat/ 

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 50. § (2) bek. d) pont/: 

 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, Gergely utca 

85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása 

és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok 

alapján” 

  

Az építményen történő munkanemek: 

 

- tetőszigetelés felújítása, 

- beázások javítási munkái,  

- festési munkák 

 

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles.  

 

CPV kódok:  

45261400-8 Szigetelési munkák 

45261910-6 Tetőjavítás 

45442110-1 Épületek festés 

   

A fentiek megvalósításához szükséges összes részletes feladatleírást, műszaki leírást, 

követelményrendszert, költségvetést és terveket a Dokumentáció tartalmazza. 

Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott 

követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak 

meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” 

kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni. 

http://halomotthon.hu/wp/palyazat/
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5. A szerződés meghatározása /Kbt. 50. § (2) bek. e) pont/: 

 

Építési beruházás vállalkozási szerződés keretében. 

 

6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 50. § (2) bek. g) pont/: 

 

Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint.  

 

7. A teljesítés helye /Kbt. 50. § (2) bek. h) pont/: 

 

           1103 Budapest, Gergely utca 85-87. 

 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás 

/Kbt. 50. § (2) bek. i) pont/: 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. 

 

Ajánlatkérő az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 5%-a mértékű előleg 

igénybevételének lehetőségét a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint biztosítja.  

 

Az Ajánlattevő Ajánlatkérőhöz címzett számlái kifizetése a teljesítésigazolás alapján, szerződésszerű 

és a jogszabályoknak megfelelő teljesítést követően a számlának az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől 

számított 30 naptári napon belül, banki átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5) 

bekezdésére, az Art. 36/A.§-ára és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, valamint alvállalkozó 

igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 30-32. §-aira. 

 

Ajánlatkérő előlegszámla, és 2 részszámla valamint 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja 

a nyertes Ajánlattevő részére.   

 

A számlázás az Ajánlattevő által elkészített Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, 

egzakt módon meghatározott 25-50-100%-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal 

megegyező, a Szerződéses Árra vetített %-os mértékben, így 2 részszámla és egy végszámla 

benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint: 

 

Az 1. részszámla kiállítása a műszaki készültség minimum 25%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a.  

A 2. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 50%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a.   

A végszámla kiállítására a teljesítés igazolással igazolt 100% műszaki készültség után van lehetőség. 

 

Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) a 

részszámlákból kerül levonásra a 2. részszámlával kezdődően számlánként azonos összegben. Az 

előleg összege a számlákból addig kerül levonásra, amíg az igényelt és kifizetett előleg összege teljes 

mértékben a vállalkozói díjból levonásra nem kerül. 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az 

alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 

 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot 

köteles nyertes Ajánlattevőnek megfizetni. 

 

 

9. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége /Kbt. 50. § (2) bek. j) pont/: 
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Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

 

10. Részajánlattétel lehetősége vagy kizárása és indokai /Kbt. 50. § (2) bek. k) pont/: 

 

Az eljárásban részekre ajánlatot tenni nem lehet.  

A beszerzés tárgyának jellege, valamint a szerződés teljesítésének egysége, és az ahhoz kapcsolódó 

garanciális biztosítékok nem teszik lehetővé a közbeszerzés részeire történő ajánlattételt. Gazdasági, 

műszaki és minőségi szempontból ésszerűtlen a rész ajánlattételi lehetőség. 

 

11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

Az Ajánlati Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint: 

 

Jótállás: a szerződésben rögzített munkákért a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 

legalább 36 hónap vagy ajánlattevő – értékelési szempontot képező – ajánlata szerint kedvezőbb 

jótállást vállal. 

 

Késedelmi kötbér:  

Ajánlattevő az olyan teljesítési késedelem esetén, amelyért felelős naptári naponta ajánlata szerinti 

összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma az általános forgalmi adó 

nélkül számított vállalkozói díj 30%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, vagy a 

teljesítés jelentős késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

Hibás teljesítési kötbér: 

Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a hibák kijavítását kérheti Ajánlatkérő, vagy hibás 

teljesítési kötbért érvényesíthet. Amennyiben hibás teljesítési kötbért érvényesít, vagy a hiba 

kijavítására nem kerül sor, úgy Ajánlattevő hibánként az általános forgalmi adó nélkül számított teljes 

vállalkozási díj 0,5 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás 

teljesítési kötbér maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 30%-a. 

Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, vagy a teljesítés jelentős hibában szenved, 

Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

Meghiúsulási kötbér:  

Ajánlattevő az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 30%-ának megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés teljesítése az érdekkörében felmerült okból 

meghiúsul vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására az Ajánlattevő súlyos 

szerződésszegése miatt kerül sor. Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles abban az 

esetben is, ha az építési terület Ajánlatkérő által felajánlott átvételével, vagy a munka megkezdésével 

a saját érdekkörében felmerült okból a szerződésben kitűzött időpontot 15 (tizenöt) naptári napot 

meghaladóan neki felróható okból késedelembe esik, és az Ajánlatkérő a szerződéstől eláll.  

 

Ajánlatkérő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére minden esetben. Ajánlatkérő 

kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi, hibás teljesítési 

kötbér érvényesítése nem zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér 

érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

 

 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja /Kbt. 50. § (2) bek. l) pont/: 

 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) 

Az ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 50 

 

2. részszempont: teljesítési határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban) 

A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 

 

3. részszempont: jótállás időtartama (hónapban, min 36, max. 84 hónap) 

A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: 15 
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4. részszempont: késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár)%-ában:  

Vállalt kötbér mértéke (minimum 0,05%/nap, maximum 0,4%/nap)  

A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10 

 

5. részszempont: építési szakterületre (MV-É) kiterjedő felelős műszaki vezető szakember e 

jogosultságának megszerzését követően felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata 

(egész hónapban) (maximum 180 hónap) 

Az 5. részszemponthoz tartozó súlyszám: 10 

Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.  

Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere a következő:  

Az 1. és 2. szempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a 

maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal. 

Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb. 

A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. 

rész A) 1. ba) pont szerinti fordított arányosítás módszere. 

Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere a 3. és 4. szempont 

tekintetében a következő:  

A 3. és 4. részszempont esetében az Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a 

maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal. Ajánlatkérő 

számára a magasabb érték a kedvezőbb. 

A 3. és 4. részszempont esetében a Kbt. 77. §-a alapján Ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlati elem 

legkedvezőbb szintje 84 hónap, és 0,4%/nap, amelyre és amelyeknél kedvezőbb vállalásokra 

Ajánlatkérő egyaránt a jótállás tekintetében a 84 hónapot, és a késedelmi kötbér tekintetében pedig a 

0,4%/nap összeget veszi figyelembe. A minimálisan meghatározott 36 hónap jótállás, és 0,05%/nap 

késedelmi kötbér mértéknél kedvezőtlenebb ajánlattétel esetén az ajánlat érvénytelen. A 

kötbérszámítás alapja az általános forgalmi adó nélkül számított (vállalkozói díj) ajánlati ár. 

 

A módszer a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának [KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.] III. rész 

A) 1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszere.  

Az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti módszere az 5. szempont 

tekintetében a következő:  

Az 5. értékelési szempont tekintetében az alkalmassági minimumkövetelmény körében a felhívás 14.2. 

pont M2 alpontja szerint a szerződés teljesítésére bevonásra kerülő építési szakterületre (MV-É) 

kiterjedő felelős műszaki vezető szakember e jogosultságának megszerzését követően, ezen 

jogosultsága fennállása alatt felelős műszaki vezetői tevékenysége körében ellátott szakmai 

tapasztalatának idejét értékeli egész hónapban megadva.  

 

A megajánlásnál a hosszabb időtartamú gyakorlati időt megajánló ajánlat a kedvezőbb azzal, hogy az 

ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján kiköti, hogy az 5. értékelési szempont esetében az ajánlati elem 

legkedvezőbb szintje 180 hónap, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra (gyakorlati időre) 

Ajánlatkérő egyaránt a 180 hónapot veszi figyelembe.  

 

180 hónapnál több - 180 hónapig (a 180 hónap beleértendő):  10 pont 
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180 hónapnál kisebb – 140 hónapig (a 140 hónap beleértendő): 8 pont 

140 hónapnál kisebb   – 100 hónapig (a 100 hónap beleértendő): 6 pont 

100 hónapnál kisebb  – 60 hónapig (a 60 hónap beleértendő):  4 pont  

60 hónapnál kisebb  – 20 hónapig (a 20 hónap beleértendő) 2 pont 

20 hónapnál kisebb – 0 hónap: 1 pont 

 

Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó 

súlyszámmal.  

 

Az ajánlatban be kell mutatni az eljárást megindító felhívás 14.2. pont M2. alpontja szerinti szakember 

felelős műszaki vezetői tevékenysége körében ellátott szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai 

tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál.  

 

Ajánlatkérő az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a 

szakmai tapasztalatot nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok 

megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben 

párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 

 

Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési szemponthoz tartozó értékelési módszerrel 

kiszámított, megállapított, majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a 

matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekített értékeket ajánlatkérő összeadja és kettő 

tizedes jegyig kerekíti. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlattevő lesz 

a nyertes ajánlattevő, aki a legmagasabb összpontszámú érvényes ajánlatot tette. 

 

13. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. § (2) bek. m) pont/: 

 

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

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjaiban foglalt 

kizáró okok bármelyike fennáll.  

 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt 

vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró ok(ok) hatálya alatt áll és akivel szemben az előírt kizáró 

ok(ok) az eljárás során következik be. 

 

Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának 

alábbi rendelkezései szerint: 

 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű 

nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 

valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon 

letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem 

Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) 

alpontja szerint kell igazolnia. 

 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok 

hatálya alá. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó azonban Ajánlatkérő köteles 

elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 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 az Ajánlatkérő által a kizáró 

okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 

vagy egyéb módon tett nyilatkozatban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
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A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a 

jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja. 

 

 

14. Alkalmassági követelmények és megkövetelt igazolási mód /Kbt. 50. § (2) bek. n) pont/: 

 

14.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

 

P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű 

nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a 

közbeszerzés tárgya (épület építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója, épület tetőfelújítása) szerinti 

tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy 

az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bekezdés 

c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében 

az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és 

igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 

dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő 

tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e 

pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 

igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. §-a, valamint 

a Kbt. 67. §-a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.  

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő 

csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt P.1. pont szerinti alkalmassági 

követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem 

köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatát az alkalmassági követelmény 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 

szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 

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 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. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek 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 nyilatkozatát, azaz, hogy az 

általa igazolni kívánt P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás benyújtásának 

-  Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e szervezetnek – 

kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 

igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és 

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

az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 

kár megtérítéséért. 
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Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

 

P.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás megküldésének 

napját megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület építése, bővítése, 

felújítása, rekonstrukciója, épület tetőfelújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétele eléri vagy meghaladja összesen a 50.000.000 forintot. 

 

14.2  Műszaki- szakmai alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített és műszaki 

átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra 

vonatkozó építési beruházásait a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.  

 

A 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján referencia igazolás csatolása kötelező. 

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: 

- az elvégzett munkák ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági 

minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen, 

- az ellenszolgáltatás nettó összege, és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az 

igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét, 

- teljesítés ideje (év, hó, nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás 

időpontja),  

- teljesítés helye, 

- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adó neve, 

elérhetősége), 

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

A referencia a tetőszigetelési feladatra vonatkozó alkalmasságot igazol. 

 

M/2. Ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket végzettségük, jogosultságuk, szakmai 

gyakorlatuk megjelölésével, valamint a jogosultságot igazoló névjegyzéki/kamarai szám 

megadásával. 

 

Az alkalmasság igazolását az ajánlattevő az alábbi dokumentumokkal köteles igazolni:  

- a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajzának,  

- a szakember végzettségét és képzettségét igazoló egyszerű másolati okiratok, dokumentumok, 

valamint  

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával. 

 

Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni. 

 

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatok bírálati szakaszában, 

az igazolások benyújtásának ajánlatkérő általi előírásakor, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 

felhívására köteles megadni. 
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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 az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

vagy követelményeket, 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 okiratát, amely 

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

szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek 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 nyilatkozatát, azaz, hogy az 

általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 

69. § szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági 

követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelmény teljesítésének 

igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 

valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) 

bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

 

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 

5 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, 

szerződésszerűen teljesített, meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója, vagy új épület építése 

keretében  nettó 36.000.000.-HUF-ot elérő értékű tetőszigetelési feladatellátással.  

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)  bekezdése szerint, ha a közös ajánlattevőként 

teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők 

által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 

igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 

egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya 

elérte a 15%-ot. 

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki 

vezetői szakterületek 2. pontja szerinti építési szakterületre (MV-É) kiterjedő felelős műszaki 

vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.  
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14.3.      Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása  

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  

 

SZ1. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét 

Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés 

szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti 

országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre 

vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) 

bekezdésére is. 

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye: 

 

SZ1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet 

végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet 

végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a 

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal 

kell rendelkeznie. 

 

15. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 50. § (2) bek. o) pont/:  

 

2017. január 18. napja 11.00 óra 

 

16. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 50. § (2) bek. p) pont/: 

 

Főváros Önkormányzat Idősek Otthona, Budapest - 1102, Halom u. 31. Titkárság 

 

Az ajánlat benyújtásának címe, módja /Kbt. 50. § (2) bek. p) pont/: 

 

Az Ajánlatokat egy zárt és sértetlen borítékban, a felhívásban meghatározott határidőig és címre, egy 

példányban kell benyújtani, amelyből 1 példány papír alapú és 2 példány elektronikus adathordozóra 

mentett *.pdf formátumú másolati példány, továbbá az árazott költségvetést excel 

formátumban kérjük benyújtani. Az elektronikus adathordozón ajánlattevők tüntessék fel a 

következő adatokat: ajánlattevő neve, az adathordozó tartalma (pl.: ajánlat) dátum. Eltérés esetén a papír 

alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A borítékra rá kell írni: 

 

 „Ajánlat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 1103 Budapest, Gergely utca 85-87sz. alatti 

részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása” valamint 

„Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” 

 

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

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

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

ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az 

azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Azokat a benyújtott 

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

ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve 

megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő 

előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában 

meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 
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17. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 50. § (2) bek. q) pont/:  

 

magyar 

 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt. 50. § (2) bek. r) pont/: 

 

ideje: 2017. január 18. napja 11.00 óra 

helye: Főváros Önkormányzat Idősek Otthona, Budapest - 1102, Halom u. 31. Titkárság 

 

19. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak köre /Kbt. 50. § (2) bek. r) pont/: 

 

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

 

20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama /Kbt. 50. § (2) bek. s) pont/:  

 

60 nap 

 

21. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek /Kbt. 50. § (2) bek. v) pont/: 

 

Különleges feltétel nincs. 

 

22. Az Európai Unióból származó forrás esetén az érintett projektre vonatkozó adatok /Kbt. 50. § (2) 

bek. w) pont/: 

 

A beszerzés forrása nem az Európai Unióból származik. 

 

23. Egyéb információk: 

 

1. Az elektronikus formában benyújtott ajánlattal kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt 

nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú 

(eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között lehetséges 

a Főváros Önkormányzat Idősek Otthona, Budapest - 1102, Halom u. 31. Titkárság címén. Az 

ajánlattételi határidő lejártának napján: 09:00-11:00 óra között. 

 

2. Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő 

részére faxon vagy elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja. 

 

3. Az ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok 

ne legyenek cserélhetők vagy kivehetők. 

 

4.  A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

 

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 

eredetiben az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra. Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell 

arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 

kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 

6. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat. A Kbt. 66. § 

(6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó. 
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7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más 

személy, szervezet alábbi dokumentumait:  

 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a cégkivonat (vagy cégmásolat) a www.e-cegjegyzek.hu 

honlapról letölthető, amennyiben nem, úgy az ajánlatban a hatályos és érvényes cégkivonatot 

vagy cégmásolatot csatolni kell, 

 az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, 

kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. 

évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, 

 a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők 

esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás 

példánya,  

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-

e, 

 a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 

az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat csatolása 

szükséges abban az esetben, ha nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. 

 

8. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban 

teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük 

fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére 

vonatkozó megállapodást egyetemleges felelősségvállalásukkal és a Kbt. 35.§-ának figyelembe 

vételével a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 35.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők 

képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bekezdésére, mely szerint 

a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet 

be. 

 

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az árazott tételes költségvetéseket. A felolvasólapon a két költségvetés 

összesített összegét kell feltüntetni.  

 

10. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Nem rendel el az ajánlatkérő 

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. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 

 

11. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a 114. § (6) 

bekezdésében foglaltak az irányadók.  

 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás 

nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - 

köti meg a szerződést. 

 

13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt 

terheli. 

 

14. A benyújtandó iratok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

15. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján 

érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel 

tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák 

tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az átszámítást minden 

esetben Ajánlatkérő végzi el. 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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16. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 

elfogadja. 

 

17. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem írja elő vagy teszi lehetővé a teljesítésre projekttársaság 

létrehozását. 

 

18. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (allrisk) építési-szerelési 

biztosítást kötni az átadás befejezésétől számított 60 (hatvan) naptári napig tartó időszakra évi 

60.000.000,-Ft azaz Hatvanmillió forint és minimum 15.000.000.-Ft azaz tizenötmillió forint/ 

káresemény biztosítási összeg értékében, vagy már meglévő felelősségbiztosítását az előírt mértékre 

kiterjeszteni. Erre vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatát az ajánlatba csatolni kell.  

 

19. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és 

hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni. 

 

20. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során lehetőséget biztosít a terület bejárására, helyszíni 

szemléjére. A bejárás időpontja az ajánlattételi felhívás megküldését követő 10. munkanap 10.00 óra. 

Helyszíne: 1103 Budapest, Gergely utca 85-87.  

 

21. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre álló fedezet nettó 66.929.000.-Ft. 

 
22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. december 20. 

 

 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 

1102 Budapest, Halom u. 31. 

Ajánlatkérő 
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IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

 
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Ajánlatkérő ajánlatot kér a Kbt. 115.§ (1) bekezdése 

szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban, a „Fővárosi Önkormányzat Idősek 

Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” 

és „B” épületek, valamint átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett 

beázások javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” tárgyban. 

 

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is 

irányadóak, ha erre a jelen ajánlattételi dokumentáció külön nem tesz utalást. 

 

IV/1. Az eljárás célja: 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a legjobb ár-

érték arányú ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat kiválasztása. Ajánlatkérő az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség 

szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva jár el.  

 

IV/2. Az ajánlatkérővel kapcsolatos információk: 

Ajánlatkérő:  

 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona  

1102 Budapest, Halom u. 31. 

Ajánlatkérő kódja: AK02475 

Telefon/Fax: 260-7172,  

Kapcsolattartó: Sármai Józsefné 

E-mail: email: halom@halomotthon.hu 

 

Pénzforrások, szerződéskötési engedély 
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a Dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó 

jogosultsággal rendelkezik, a közbeszerzés finanszírozásához szükséges Ft (HUF) fedezet, illetve 

annak a kifizetés időpontjában történő meglétére vonatkozó biztosíték rendelkezésre áll. 

 

IV/3. Az ajánlat költségei: 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek 

kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy kötelessé ezekkel a 

költségekkel kapcsolatban, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdését. A jelen közbeszerzési eljárás 

eredményes, vagy esetleg eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen 

költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdését. 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében sem részeiben. 

 

IV/4. Határidők, időpontok: 

 Az ajánlat beadásának határideje: 2017. január 18. 1100 óráig 

Helye: 1102 Budapest, Halom u. 31. 
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Az ajánlatok bontásának időpontja: 2017. január 18. 1100 óra 

Helye: 1102 Budapest, Halom u. 31. 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: A szerződéskötés tervezett időpontja a Kbt. 131. § (6) 

bekezdése alapján az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését követő naptól 

számított 6. nap 10:00 óra (ha nem munkanap, az azt követő 1. munkanapon). 

 

Helye: 1102 Budapest, Halom u. 31. 

 

Szerződés teljesítésének megkezdése: a szerződéskötést követ munkanap  

 

IV/5. Az ajánlat összeállítása: 

Az Ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a 

felhívásban szereplők az irányadóak.  

 

Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére a tartalomjegyzék szerint 

dokumentálva. Az ajánlatot a felhívás és a dokumentáció tartalmi és formai követelményei szerint 

kell összeállítani. Ajánlattevő köteles ajánlatához a kiadott tételes költségvetés kiírás minden sorát 

kitöltve (beárazva) csatolni. A költségvetések kitöltése az ajánlat érvényességének feltétele. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben 

dokumentum-mintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a 

dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb is teljesítheti az 

előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelnek. 

 

IV/6. A műszaki megfelelőség: 

Az ajánlatnak meg kell felelnie az Ajánlatkérő valamennyi műszaki elvárásának. Az ajánlatban 

kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő termékek felhasználásával lehet ajánlatot 

tenni.  

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a következőket:  

- A vállalkozási szerződés-tervezetben, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban leírt 

műszaki követelményeknek való maradéktalan megfelelést. 

- A minőségellenőrzést. 

- Átadási dokumentációk összeállítását. 

- A műszaki átadás-átvételi eljárásban való közreműködést. 

- Kezelési utasítások összeállítását, kezelésre vonatkozó kioktatást. 

- A felvonulási, ellátási és organizációs költségeket. 

- A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét. 

- Környezetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerülő költségeket. 

- A teljesítés érdekében felmerülő külön díjakat, pótlékokat. 

 

A kivitelezés során igénybe vett felvonulási területeket a munkaterület átvételekor rögzített 

minőségben kell visszaadni az érintettek részére. A munkaterület átvétele után szükség esetén az 

összes bontási anyaggal a vállalkozónak el kell számolni a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 

rendelet szerint, a vagyon- és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelés mellett. 

Ajánlattevőnek az építőanyagok tárolását, deponálását a saját munkaterületén kell megoldania, 

Ajánlatkérő egyéb helyszínen nem biztosít tárolási, deponálási lehetőséget. 
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Ajánlattevőnek a helyszínen meg kell győződnie arról, hogy a dokumentációban lévő információk 

elegendők-e az ajánlat megtételéhez, ennek elmulasztása nem mentesíti azon kötelezettségek alól, 

melyek a vállalkozási szerződés alapján rá hárulnak. 

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés tárgyának megvalósításával összefüggő 

előírásokat kötelezőnek tekinti, a kivitelezést ennek szellemében, valamint a vonatkozó jogszabályok, 

szabványok betartásával végzi. 

 

Ajánlattevő köteles a kivitelezés irányítását és a munkaterület felügyeletét állandó helyszíni 

képviselője, valamint jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője által biztosítani. 

 

A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások 

betartásáért Ajánlattevőnek kell felelni. 

 

Ajánlattevőnek az ágazati szabványba sorolt munkákat megfelelő minőségben kell megajánlani és 

teljesíteni. 

 

Kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő termék megajánlásával lehet ajánlatot 

tenni. A megajánlott anyagokat egyértelműen, típus megnevezéssel (beazonosíthatóan) kell 

feltüntetni az ajánlatban.  

 

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki 

leírás nem hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 

amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 

védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 

folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben történik, ha nem lehetséges a szerződés 

tárgyának a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. 

Az ilyen megnevezés mellett az Ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepelteti, és a 

meghatározott gyártmányú vagy eredetű dolgok, termékek esetében az Ajánlatkérő az azzal 

egyenértékű dolgok, termékek ajánlatban való szerepeltetését elfogadja.  

 

Az Ajánlatkérő a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése 

mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepelteti, és az azzal egyenértékű megajánlást 

elfogadja. Ajánlatkérő nem nyilvánítja érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az 

ajánlatban szereplő építési beruházás nem felel meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában 

megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldás 

egyenértékű módon megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 

Megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközök.  

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely 

azt jelenti, hogy az ajánlatot még az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. 

 

Hivatkozva a Kbt. 73.§ (5) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő előírja az ajánlattevőknek, hogy az 

alábbi szervezeteknél tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni: 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 
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E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Foglalkoztatási Főosztály 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

Cím: 1035 Budapest, Váradi utca 15. 

Tel.: +36-1-323-3600 

Fax: +36-1-323-3602 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

Tel.: +36-1-478-4400 

E-mail:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu 

  

Fővárosi Kormányhivatal  
Népegészségügyi Osztály  

1138 Budapest, Váci út 174. 

Postacím: 1550 Budapest, Pf.: 203.  

tel: +36 1 4653800 

fax: +361 4653853 

E-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu 

Vezető: Dr. Homor Zsuzsanna 
 

 

IV/7. Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell 

eljárni. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, 

mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.  

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor 

csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös ajánlattevők megállapodásának 

tartalmaznia kell:  

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet (személy) megnevezését;  

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről.  

 

IV/8. Az ajánlatok bontása, érvényessége és értékelése, elbírálása: 

Az ajánlatkérő a határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen 

beérkező ajánlatot – szükség szerint – csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja 

fel. Az elkésett ajánlatokat az Ajánlatkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. 

Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 46. § (2) 

bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek megfelelően az ajánlat 

visszaszolgáltatására nincs lehetőség. 

 

- Az ajánlatok az ajánlattételi határidőt követően 60 napig maradnak érvényben, mely időtartam 

azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az 

Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.  

 

mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
mailto:titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
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Az ajánlatok felbontása (Kbt. 68. §) 

 

Az ajánlatok felbontását a Felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő által erre 

felkért személy/bizottság kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 

 

Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő által felkért személyen/bizottság tagjain kívül az 

ajánlattevők képviselői, az általuk meghívottak, a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 

ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. 

 

A személy/bizottság az ajánlatok felbontását a jelen lenni kívánó ajánlattevők képviselőinek 

jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának napján, a megadott időpontban kezdi meg. Az 

ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítés nem kapnak. A jelen lenni kívánó ajánlattevők 

képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján 

ismertetheti a rendelkezésre álló fedezet összegét. 

 

Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat ismerteti. Az 

ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 

alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 2. § (1) bekezdésére és a (3) bekezdésére tekintettel további 

információk nem kerülnek ismertetésre. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 

Felolvasólapon szereplő adatok kerülnek a bontáson ismertetésre.  

 

Az Ajánlatkérő által felkért bizottság az ajánlatok felbontásáról, és a felbontási eljárás során lezajlott 

lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az 

ajánlattevők részére. 

 

Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti – személy kéri a 

felolvasólapba való betekintést, úgy, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, 

hogy betekinthessen a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapba.  

 

Az ajánlatok átvizsgálása és előzetes elbírálása – Kbt. 69-70. § 

Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő által megbízott személyek, az Ajánlatkérő által 

felkért bizottság elvégzi az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes 

alaki és formai ellenőrzését. 

 

Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges 

érvénytelenítésre vagy (adott esetben) az ajánlattevő kizárásra okot adó körülmények. Ennek 

megállapítása érdekében sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is. 

A hiánypótlás (Kbt. 71. §) 

Ajánlatkérő az eljárásban - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét 

teljes körben biztosítja.  

 

A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, 

megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. 
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A hiánypótlást ajánlattevők az ajánlatra irányadó formai előírásoknak megfelelően kötelesek 

elkészíteni és benyújtani.  

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (3) és (7) bekezdéseibe ütköző 

módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az 

eredeti ajánlati példányt (példányokat) veszi figyelembe az elbírálás során. 

Ajánlattevő az ajánlatkérői hiánypótlás hiányában, önként is nyújthat be hiánypótlást a Kbt. 71. § (5) 

bekezdése szerint és azzal összhangban. 

A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha 

a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a 

későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók, de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett 

körben, a Kbt. 71. § (5) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető. 

IV.9. Üzleti titok körének meghatározása 

 
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 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. 

 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat: [Kbt.44. § (2) 

bek.] 

 

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 az (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 az (1) 
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bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 

bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 

nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az 

ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így 

különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 

44.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 

felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést közzétenni. 

 

IV/10. Ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok jegyzéke: 

 

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat tartalmaznia kell.   

  

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK  
Oldalszám  

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT  

Fedőlap   

Tartalomjegyzék   

Felolvasólap (1. sz. melléklet)    

Nyilatkozat az. 5. értékelési szempontra (2. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (3. sz. melléklet)    

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (4. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (5. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (6. sz. melléklet)  

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 – 

adott esetben   

  

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT A KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS ALKALMASSÁGGAL  

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK   

Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására, és a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan (7. sz. melléklet)   

Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában 

résztvevő más szervezet vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állására  

(8. sz. melléklet) 

  

Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről (9. 

sz. melléklet) 
  



  Ajánlati dokumentáció - Tetőfelújítás 

________________________________________________________________________________ 

23 

 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata az általa 

igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesüléséről (adott esetben) 

(10. sz. melléklet) 

  

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 

IGAZOLÁSOK  

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 

gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt 

nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya 

vagy aláírás mintája.    

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó 

(a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.      

Nyilatkozat arról valamennyi gazdasági szereplő vonatkozásában, hogy a 

cégkivonata letölthető-e, és változásbejegyzési eljárás van-e 

folyamatban, fennállása esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolás is. (11. sz. melléklet) 

 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)    

Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (12. sz. melléklet)  

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. sz. melléklet)  

Felelősségbiztosítás igazolása (adott esetben)  

Tételesen beárazott költségvetés 

Az anyag és díj bontású tételesen beárazott költségvetésnek az árazatlan 

költségkiírás tételeinek beárazását kell tartalmaznia kötelező érvénnyel. A 

beárazott költségvetéseket a kiadott árazatlan költségkiírás szerinti 

sorrendben kell az ajánlatban becsatolni. 

  

Egyenértékűséget alátámasztó dokumentumok (adott esetben) 

  

Ajánlat 2 db elektronikus adathordozón – PDF formátumban  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

Üzleti titok indokolása (adott esetben)   

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 

ESETBEN)  

  

A KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ  

DOKUMENTUMOK   

KIZÁRÓ OKOK KÖRÉBEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK  

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, 

amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban nem szerepel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a 
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köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a 

nyilvántartást   

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

P1) Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az eljárást megindító felhívás 

feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés 

tárgya (épület építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója, épület 

tetőfelújítása) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor 

jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 

adatok rendelkezésre állnak.(14. sz. melléklet)   

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 

ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

M1.) Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás 

megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített és műszaki átadás-

átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített 

építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Korm. rendelet 22. § (3) 

bekezdése szerint a felhívásban meghatározott tartalommal.  (15. sz. 

melléklet) 

 

Referencia igazolása (adott esetben) 

Ajánlattevő referencianyilatkozatát abban az esetben, ha bemutatott 

referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 22.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) 

pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében 

olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, köteles külön a 321/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással igazolni. 

Abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 

a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet a referencia nyilatkozaton túl 

külön referenciaigazolás csatolása nem szükséges. 

 

 

M2.) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakembereket végzettségük, jogosultságuk, szakmai gyakorlatuk 

megjelölésével, valamint a jogosultságot igazoló névjegyzéki/kamarai 

szám megadásával. (16. sz. melléklet) 

 

 

  

Szakmai önéletrajz (17. sz. melléklet) 

 

Rendelkezésre állási nyilatkozat (adott esetben) (18. sz. melléklet) 
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A nyilatkozatminták használata nem kötelező, de a javasolt mintákkal a releváns 

információk tekintetében azonos tartalmú nyilatkozatokat kell csatolni, dátummal és 

cégszerű aláírással ellátva.  A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 4. sz. mellékletet eredeti 

példányban kell benyújtani. Az igazolások és nyilatkozatok egyébként egyszerű másolatban 

is benyújthatók.  

 

Az Ajánlattevő a Dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, 

hogy benyújtsa az ajánlatát.   
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V. MELLÉKLETEK 
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1. számú melléklet 

 

 

Felolvasólap  

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 

Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó lapos 

tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a mellékelt 

Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

Ajánlattevő neve: ……. 

 

Ajánlattevő székhelyének címe: ……. 

 

Ajánlattevő levelezési címe: ……. 

 

Ajánlattevő telefon és telefax száma: ……. 

 

 

 

 
1. Ellenszolgáltatás összege, nettó 

ajánlati ár (HUF): 
nettó ……………HUF 

2. Teljesítési határidő 

(szerződéskötéstől számítva naptári 

napokban) 

…………… naptári nap 

3.  Jótállás időtartama (hónapban, 

min 36, max 84 hónap) …………hónap 

4. A késedelmi kötbér napi mértéke (a 

nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) %-

ában, minimum 0,05%/nap, 

maximum 0,4%/nap) 

………%/nap 

5. Az építési szakterületre (MV-É) 

kiterjedő felelős műszaki vezető 

szakember e jogosultságának 

megszerzését követően felelős 

műszaki vezetőként szerzett 

szakmai tapasztalata (egész 

hónapban) (maximum 180 hónap) 

…………hónap 

 
Kelt: ………………, 2017. ……………………… 

 

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

 cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

az 5. értékelési szempont tekintetében az alkalmasság körében igénybe venni kívánt 

szakemberre vonatkozóan,  

 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

 

 

Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az 

……………………………. ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője a nyilatkozom, 

hogy az 5. értékelési szempont tekintetében a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert vonjuk be: 

 

 

Szakember neve  

(csak egyetlen 

szakember 

nevezhető meg) 

építési szakterületre (MV-É) 

kiterjedő felelős műszaki vezető 

szakember e jogosultságának 

megszerzését követően felelős 

műszaki vezetőként szerzett szakmai 

tapasztalata (egész hónapban) 

(maximum 180 hónap) 

(A később csatolandó önéletrajz által 

igazoltan) 

 

  

 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

 

 

A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 

Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó lapos 

tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a mellékelt 

Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 
 

 

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás, a 

dokumentáció, és a vállalkozási szerződés feltételeit elfogadom és nyertességünk esetén a teljesítés 

során magunkra nézve kötelezőnek tekintem, a szerződés megkötését és teljesítését vállalom és egyben 

nyilatkozom, hogy az ajánlatban kért ellenszolgáltatást és egyéb teljesítési feltételeket az ajánlattételi 

felhívás, a dokumentáció, és a vállalkozási szerződés feltételeinek figyelembevételével állapítottuk 

meg. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a szerződést megkötjük, és ajánlatunk szerint teljesítjük. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy az Ajánlatunkban meghatározott határidőn belül, a 

szerződést az ott előírt módon és minőségben teljesítjük. 

 

Nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e 

szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 

135. §-a szerinti előírások érvényesítését. 

 

Beleegyezünk, hogy az Ajánlati Dokumentáció értelmében az ajánlattételi határidő lejártától 

kezdődően 60 napig tartjuk az ajánlatunkat érvényben, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk 

nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az Ajánlati 

Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak. 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

 
 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő  

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az általam képviselt ajánlattevő 

 

 Mikrovállalkozásnak* 

vagy 

 Kisvállalkozásnak* 

vagy 

 Középvállalkozásnak* 

vagy 

 e törvény hatálya alá nem tartozónak*  

 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 
 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő(k) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő 
szerződés teljesítéséhez az alábbi nyilatkozatot teszem: 

  

 a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés alábbi része vonatkozásában 

kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

 Közbeszerzés részének megnevezése 

1.  

2.  

3.  

 

 a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján az előző pontban megjelölt részek tekintetében 

az alábbi már ismert alvállalkozókat veszem igénybe: 

 Közbeszerzés részének  megnevezése Alvállalkozó megnevezése 

1.   

2.   

3.   

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 
 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő(k) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 

szervezetek kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk (megfelelő aláhúzandó). 

 

Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén az alábbi táblázat szerint adjuk meg a 

szükséges információkat:  

 

 Az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet (vagy 

személy) megnevezése, 

székhelye (címe) 

Azon alkalmassági követelmény (az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő más szervezet, 

vagy személy erőforrására támaszkodik 

1.   

2.   

….   

 

Ajánlattevő más szervezet kapacitására történő támaszkodása esetén – amennyiben műszaki-

szakmai kapacitásra támaszkodás áll fenn - külön mellékeli a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 

szerződésben, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot.  

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 

Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó 

lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a 

mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 
 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a felhívásban előírt Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá az ajánlattevő nem tartozik. 

 

 
I. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet  

 

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén; (ha fennáll, aláhúzandó) 

 

Mivel az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 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 tulajdonos neve és állandó lakóhelye:  

 

Tényleges tulajdonos neve Lakóhelye 

  

  

  

 

vagy 

Ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén és nincs a 

pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa. (ha fennáll, aláhúzandó) 

 

VAGY 

 

- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. (ha fennáll, aláhúzandó) 

 
II. Nyilatkozom továbbá, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik. Ez a szervezet:  

 

Cégnév Székhely 
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Nyilatkozom továbbá, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. (ha fennáll, aláhúzandó) 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltétel fennáll. (ha fennáll, aláhúzandó) 

 

 

VAGY 

 

Nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik. (ha fennáll, aláhúzandó) 

 

 Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata  

a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az alvállalkozók 

vonatkozásában, valamint a kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 

Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó 

lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a 

mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 
 

 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

veszünk igénybe az eljárást megindító felhívásban (Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) m) és q) pontja 

szerint) meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, az alvállalkozók nem tartoznak 

az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Nyilatkozom továbbá arra is, hogy kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az érintett 

gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt (Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g-k) m) és q) pontja szerinti)  kizáró okok. 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági követelmények teljesítéséről 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 
 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő(k) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom arról is, hogy a felhívásban P.1, szerinti 
gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, továbbá az M.1, M.2. szerinti műszaki és szakmai 

alkalmasságra vonatkozó követelményeknek – vagy saját erőforrásaim, vagy kapacitásra 

támaszkodás útján - megfelelek, azok teljesülnek.  

 

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolások és 

nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására vállalom.  

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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10. számú melléklet 

 

Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata*  

az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesítéséről 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 
 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kapacitást nyújtó 

szervezet kötelezettségvállalásra jogosult képviselője* a nyilatkozom arról is, hogy a felhívásban, 

a felhívás ………..pontja szerinti, általam igazolni kívánt gazdasági, pénzügyi helyzetre vonatkozó, 
vagy műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó alábbi követelményeknek megfelelek, azok 

teljesülnek:  

 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölése a konkrét, igazolni kívánt alkalmassági 

követelmény megjelölése 

  

 

 

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolások és 

nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására vállalom.  

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

*csak akkor kell benyújtani, ha kapacitást nyújtó szervezetet igénybe vesznek 
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11. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről, valamint  

a változásbejegyzésre vonatkozóan 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………….ajánlattevő / közös 

ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet *cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

I. nyilatkozatrész (a megfelelő aláhúzandó) 

 

a) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) letölthető a www.e-cegjegyzek.hu honlapról. 

 

b) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) nem tölthető le a www.e-cegjegyzek.hu honlapról, és 

ezért jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a hatályos és érvényes cégkivonatot (vagy 

cégmásolatot). 

 

II. nyilatkozatrész(a megfelelő aláhúzandó) 

 

a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz. 

 

b) benyújtottunk el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, és ezért jelen 

ajánlatban mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 

az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 
 * megfelelő szövegrész aláhúzandó 

 

 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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12. számú melléklet 

 

Ajánlattevői nyilatkozat felelős fordításról 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

 

 
Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az 

……………………………. ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatban becsatolt magyar nyelvű 
fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű 

iratok tartalmával. 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
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13. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL  

 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 

személy nyilatkozom, hogy  

 

i. a szerződés teljesítésének időtartama alatt – a szerződés megkötésétől egészen az átadás 

befejezésétől számított 60 (hatvan) naptári napig tartó – minimum évi 60.000.000,-Ft azaz 

Hatvanmillió forint és minimum 15.000.000.-Ft azaz tizenötmillió forint/ biztosítási összeg teljes körű 

(allrisk) építési-szerelési biztosítással rendelkezünk, a felelősségbiztosítási kötvény másolatát 

ajánlatunkhoz csatoljuk* 

 

ii.  nyertességünk esetén az i. pontban foglaltak szerinti kötvény másolatát a szerződés megkötéséig 

rendelkezésre bocsátjuk* 

 

 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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14. számú melléklet 

 

Ajánlattevő 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű 

nyilatkozata 

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó közbeszerzés 

tárgya szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevételéről  

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

 

Alulírott ………………….., mint a(z) ………………………..ajánlattevő / közös ajánlattevő / 

alvállalkozó / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet * cégjegyzésre jogosult képviselője az 

eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 

felhívás feladását megelőző három üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított, a 

közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (épület építése, bővítése, felújítása, rekonstrukciója, épület 

tetőfelújítása) származó árbevétel a következők szerint alakult: 

 

 

Év A közbeszerzés tárgya szerinti 

tevékenységből (épület építése, bővítése, 

felújítása, rekonstrukciója, épület tetőfelújítása) 

származó nettó árbevétel mértéke / HUF 

2013 _____________ nettó HUF 

2014 _____________ nettó HUF 

2015 _____________ nettó HUF 

 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 
 * megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
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15. számú melléklet 

 
Ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a) pontja 

szerinti cégszerű nyilatkozata 

az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb 

építési beruházásainak ismertetéséről 
 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

Alulírott…………….., mint a(z) ………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet* cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító 

felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és 

kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy ajánlattevő az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszafelé számított öt évben végzett legjelentősebb építési beruházásaink (meglévő épület 

felújítása és/vagy rekonstrukciója, vagy új épület építése keretében  tetőszigetelési feladatellátás) az alábbiak 

voltak: 

 

Teljesítés 

ideje (év, 

hó, nap, 

valamint a 

sikeres 

műszaki 

átadás 

időpontja) 

A szerződést kötő 

másik fél 

(korábbi 

megrendelő) 

megnevezése, 

címe, az 

információt adó 

személy neve, 

telefoni 

elérhetősége 

Az elvégzett releváns 

munkák ismertetése oly 

módon, hogy abból az 

alkalmassági 

minimumkövetelményne

k való megfelelés 

megállapítható legyen 
(meglévő épület felújítása 

és/vagy rekonstrukciója, 

vagy új épület építése 

keretében  tetőszigetelési 

feladatellátás) 

Telj

esíté

s 

hely

e  

Ellenszolgál

tatás nettó 

összege 
(nettó 

HUF) 

(közös 

teljesítés 

esetén a 

saját 

teljesítés 

értéke) 

 

A 

teljesítés 

az 

előírásokn

ak és a 

szerződés

nek 

megfelelőe

n történt-

e 

(igen/nem

) 

A 

saját 

teljesí

tés 

%-os 

arány

a 

       

       

       

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
Ajánlattevő referencianyilatkozatát abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem 

magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján 

ajánlatkérőnek minősül, köteles külön a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással 

igazolni. Abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) 
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bekezdés b) pontja alapján az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet a referencia nyilatkozaton túl külön 

referenciaigazolás csatolása nem szükséges. 
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16. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

az alkalmasság körében igénybe venni kívánt szakemberekre vonatkozóan 

 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

 

 

Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az 

……………………………. ajánlattevő/ kapacitást nyújtó kötelezettség vállalásra jogosult 

képviselője a nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

 

 

Szakember 

neve  

 

Végzettség, 

képzettség  

 

 
(MV-É) építési 

szakterületre 

kiterjedő felelős 

műszaki vezetői, 

vagy azzal 

egyenértékű 

jogosultsággal 

rendelkezik-e 

 

Foglalkozta

tó, 

munkáltató 

megnevezés

e 

    

    

    

 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 

  

        ……………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 

  

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy jelen nyilatkozat az ajánlatban nem, csak ajánlatkérő 

külön felhívására nyújtandó be. 
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17. sz. melléklet 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség/Érettségi megjelölése 
(szükség esetén) 

  

  

  

 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 

  

  

 

 

A közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalatok: 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Időpont (ÉV/HÓ/NAP –tól - ig 

bontásban) 

építési szakterületre (MV-É) kiterjedő felelős 

műszaki vezető szakember e jogosultságának 

megszerzését követően felelős műszaki 

vezetőként szerzett szakmai tapasztalata  

  

  

  

 

Dátum 

 

Saját kezű aláírás 
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18. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

az ajánlattevővel, vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezettel 

munkaviszonyban nem álló szakember rendelkezésre állásáról 

 

a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 

átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 

tárgyú eljárásban 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő/kapacitást nyújtó 

szervezet által megjelölt szakember kijelentem, hogy részt veszek jelen közbeszerzési eljárásban.  

 

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a ……………………………………………… Ajánlattevő 

jelen közbeszerzési eljárás nyertesként kiválasztásra kerül a szerződéses időtartama alatt 

folyamatosan és személyesen az ajánlatkérő rendelkezésére állok a vonatkozó feladatok elvégzésére. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 

vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályozná. 

 

 

Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 

 

 

 

……………………………… 

saját kezű aláírás 
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VI.  

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona  

1102 Budapest, Halom u. 31. 

Ajánlatkérő kódja: AK02475 

Telefon/Fax: 260-7172,  

Kapcsolattartó: Sármai Józsefné 

E-mail: email: halom@halomotthon.hu 

Adószáma:  

mint Megrendelő 

 

másrészről:  

……………………………………………………… 

székhelye: ………………………………………….. 

képviseli: …………………………………………… 

Cégjegyzék száma: ………………………………… 

Bankszámlaszáma: ………………………………… 

Adószáma: …………………………………………. 

Telefonszám: ……………………………………….. 

mint (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

I. Előzmények 

 

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

Harmadik része szerinti nemzeti eljárási rendbe tartozó, a Kbt. 115. §- a szerinti közbeszerzési eljárást indított 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, Gergely utca 85-87. 

sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben 

keletkezett beázások javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” tárgyban.  

 

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Megrendelő számára a legkedvezőbb érvényes 

ajánlatot a Vállalkozó tette, akit a Megrendelő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 

 

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás 

eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó által 

benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

2.1./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli a Vállalkozótól a közbeszerzési eljárásban 

részletesen meghatározott munka elvégzését a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint, az 1.1./ pontban 

meghatározott közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki követelményeknek 

megfelelően (a továbbiakban: építési munka). 

 

2.2./ A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által a szerződés 2.1./ pontjában 

leírtak szerint megrendelt építési munkát a Megrendelő részére szerződésszerűen és határidőben elvégzi. 

 

2.3./ A Vállalkozó ajánlata szerint a szerződés teljesítésében résztvevő, az építési szakterületre (MV-É) 

kiterjedő felelős műszaki vezető szakembere tekintetében felelős műszaki vezetői jogosultságának 

megszerzését követően felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalatára ……  hónap megajánlást 

tett.  
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III. A teljesítés helye és határideje 

 

3.1./ A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát 1103 Budapest, Gergely utca 85-87. szám 

alatti helyszínen köteles elvégezni és ott azt a Megrendelő kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3.3./ pontja 

szerinti átadás-átvételi eljárás útján átadni. 

 

3.2./ A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építési munkát ajánlata szerint - 

legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított …. naptári napon belül köteles teljesíteni, és a jelen szerződés 

3.1./ pontban meghatározott helyszínén a Megrendelő kapcsolattartója részére a 3.3./ pont szerint átadni. 

Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti-, vagy heti pihenőnapra esik, úgy a szerződés 

teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi munkanap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

3.3./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka Vállalkozó általi elvégzését 

követően közös átadás-átvételi eljárást tartanak – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv.) rendelkezéseinek megfelelően. Az átadás-átvételi eljárás során 

az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését a Megrendelő köteles 

megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az Épkiv. szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

A Vállalkozó az építési munka befejezését követően a Megrendelőt az Épkiv-ben meghatározott szabályok 

szerint értesíti (készre jelentés). Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül meg kell 

kezdeni, és a készre jelentést követő 18 napon belül be kell fejezni. Amennyiben az átadásra kerülő építési 

munka megfelel a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a 

közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat, valamint a kiviteli tervdokumentáció tartalmának, továbbá a jelen 

szerződés feltételeinek, a Megrendelő kapcsolattartója az átadás-átvételi eljárást követően – a jelen szerződés 

6.3./ pontjában foglaltak figyelembe vételével – teljesítési igazolást ad a Vállalkozó részére, vagy ellenkező 

esetben a szerződés teljesítésének elismerését megtagadja. A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében a teljesítési 

igazolást a Vállalkozó kérésére akkor is ki kell adni, ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást a készre 

jelentést követő 15 napon belül nem kezdte meg, vagy megkezdte, de az e szerződésben meghatározott 

határidőben nem fejezte be. 

 

Az átadás-átvételi eljárásról 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési 

összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket (kijavítás, kicserélés), továbbá a kijavítás 

határidejét, a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését, a Megrendelői döntést arról, hogy 

átveszi-e a létesítményt. Kivitelezőnek a hiánypótlási és/vagy hibajavítási igényt is tartalmazó jegyzőkönyvet 

alá kell írnia.  

 

Az átadás átvételi jegyzőkönyv mellékeltét képezik az alábbi dokumentumok: 

- a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot az építmény jogszabály szerinti elkészültéről, 

- a beépített anyagok műszaki adatlapjai, 

- a hulladék-nyilvántartó lap, 

- az építési napló kinyomtatott példánya összes mellékletével. 

 

3.4./ A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan napi …%/nap 

mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A kötbérszámítás alapja a az általános forgalmi adó 

nélkül számított (vállalkozói díj) ajánlati ár. A késedelmi kötbér maximuma az általános forgalmi adó nélkül 

számított vállalkozói díj 30%-a A Vállalkozó mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása 

miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186. 

§ (1) bekezdése szerint kimenti.  

 

3.5./Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, vagy a teljesítés jelentős késedelme esetén 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

 

IV. Fizetési feltételek 
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4.1.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka egyösszegű díja 

mindösszesen ………………….…….,-Ft + Áfa, azaz ………………………………………….. forint + Áfa, amely 

összeg tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és 

kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező építési munka elvégzéséhez szükséges anyag- 

és gépköltségre, munkadíjra és a szállítás, anyagmozgatás költségére. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 

szerződéses ár fix egységárakon alapuló átalányár.  

 

4.1.2./ A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját, valamint a Ptk. 6:245. § (1) 

bekezdése alapján az előre nem látható többletmunkák után a vállalkozót megillető költséget a vállalkozó 

ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben foglalt egységárak alapján számolják el egymással. 

 

4.2./ A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez előleget igényelhet. Az előleg mértéke a szerződésben foglalt 

teljes ellenszolgáltatás 5% százalékának megfelelő összeg.  

 

A Megrendelő az előleget a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli igényére és számlája alapján legkésőbb az 

építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.  

 

4.3./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen szerződés 4.1.1./ pontjában meghatározott díjat a 

Vállalkozó által – az építési munka teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét (teljesítést) követően, a 

Megrendelő kapcsolattartója által aláírt teljesítési igazolás alapján – kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől számított 30 napos 

határidőben köteles megfizetni – amennyiben a Vállalkozó a Kbt. szerinti alvállalkozót nem vesz igénybe - a 

Vállalkozó részére, a Vállalkozó jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás 

útján. A Vállalkozó a kifogásmentes átadás-átvételt és a teljesítési igazolás, részszámlák esetben pedig a 

teljesítésigazolás Megrendelő általi átadását követő legkésőbb öt (5) napon belül köteles a számlát kiállítani 

és megküldeni a Megrendelő részére. A számlához a teljesítési igazolás másolatát a Vállalkozónak csatolnia 

kell.  

 

Vállalkozó előlegszámla, és 2 részszámla valamint 1 végszámla benyújtására jogosult.  

 

A számlázás az Ajánlattevő által elkészített Műszaki ütemterv alapján naturáliákban kifejezhető, egzakt módon 

meghatározott 25-50-100%-os mérföldkövek teljesítése után történik, azokkal megegyező, a Szerződéses Árra 

vetített %-os mértékben az alábbiak szerint: 

 

Az 1. részszámla kiállítása a műszaki készültség minimum 25%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a.  

A 2. részszámla kiállítása: a műszaki készültség minimum 50%-ánál, a Vállalkozói Díj 25%-a.   

A végszámla kiállítására a teljesítés igazolással igazolt 100% műszaki készültség után van lehetőség. 

A részszámlák kiállításának feltétele a szerződés megvalósult értékére vonatkozó teljesítésigazolás 

Megrendelő általi aláírása. 

 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a Megrendelő– figyelemmel 

a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) 

bekezdésében rögzített szabályok illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet - szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.  

 

A kifizetésre vonatkozó fentiek szerinti szabályokat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell. 

 

4.4./ A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építési munka ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik. 

 

4.5./ Amennyiben a Megrendelő a 4.1./ pont szerinti díjat határidőben nem fizeti meg, a Vállalkozó a Ptk. 

6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 

Kbt. szerinti alvállalkozók részére esedékes díjat a 4.3. pont szerinti határidőben nem fizeti meg, a Ptk. 6:155. 

§-a szerinti mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az alvállalkozók részére is megfizet. Ezen 
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túlmenően a Megrendelő kizárja felelősségét a kifizetés késedelméből eredő bármely egyéb alvállalkozói igény 

Vállalkozó részére történő megtérítésére.  

 

4.6./ A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik, amelynek következtében a Megrendelő a 

Vállalkozónak a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget meghaladó 

kifizetésnél a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges 

kifizetés időpontjától számított harminc (30) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást 

a Megrendelő részére, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott 

köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

 

A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési késedelem miatt 

a Vállalkozó késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult. 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a kifizetés 

időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, vállalja az említett nemlegesnek 

minősülő együttes adóigazolás beszerzését; továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben 

az Art. hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést.  

 

4.7./ A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

4.8./ A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 

értesíti. 

 

V. A felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát a 3.2./ pontban meghatározott 

határidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, 

a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a Vállalkozó ajánlatában meghatározottak szerint a 3.1./ pontban 

meghatározott helyszínen elvégezni és – a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás útján – a Megrendelő 

birtokába bocsátani. 

 

5.2./ A Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépeket, eszközöket, berendezéseket 

megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban biztosítani a munka megkezdésétől annak 

teljes folyamatán keresztül a befejezésig. 

 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá – amennyiben tevékenysége ellátásához a felek Vállalkozói 

anyagszolgáltatásban is megállapodnak –, hogy a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a 

Megrendelői utasítás szerint megfelelő mennyiségű, I. osztályú minőségű anyagot szolgáltasson. 

 

A teljesítés során csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM 

együttes rendelete szerinti megfelelőség igazolással rendelkező, építési célra alkalmas terméket szabad 

beépíteni. 

 

A felújítás kivitelezéséhez szükséges víz-csatorna, elektromos energia vételezését Vállalkozónak, a 

telekhatáron belüli csatlakozási pontokról, a Megrendelő biztosítja. 

 

Vállalkozó a munkát hétköznapokon 7-18 óra között végezheti. Hétvégén munka csak külön és előzetes 

engedéllyel végezhető. Ünnepnapokon munkavégzés nem lehetséges.  
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5.3./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak 

és előírásoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően kiváló minőségben, határidőben elkészíteni, 

illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 

 

A Vállalkozó köteles elvégezni a kivitelezési szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül az építmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). A Vállalkozó köteles 

elvégezni továbbá az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak 

elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 

 

5.4./ A Vállalkozó kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához 

szükséges és szokásos dokumentumok (mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, biztonsági és 

egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, megvalósulási terv stb.) 

elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása és igazoltatása. 

 

Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében 

előzetesen - megfelelő időben, de legalább 72 órával korábban - a beépítésről értesíteni. (Különösen az 

elkészült szigetelésekről melyeket eltakarás előtt, Megrendelő 24 órás árasztást kér, mely az építési naplóban 

rögzítésre kerül) 

 

5.5./ A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő 

minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, garanciális és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen. 

 

Vállalkozó kötelezettsége a beépített anyagok minőség tanúsító iratainak átadás-átvételi eljárás keretében való 

átadása.  

 

A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka a jelen szerződés 1.1./ 

pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, 

illetve a Vállalkozó ajánlatában és a kiviteli tervdokumentációban meghatározott követelményeknek 

megfelelően került elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel 

nélkül alkalmas. 

 

5.6./ A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a 

munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását és 

sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik. 

A Vállalkozó a munkaterületet eredeti állapotában, szükség esetén füvesítve köteles visszaadni. 

 

A munkaterületet Vállalkozó saját költségén köteles olyképpen elhatárolni, és az épület személyközlekedését 

mechanikus védelemmel biztosítani, hogy az élet-, és balesetvédelem követelményeinek megfeleljen és oda 

illetéktelen személyek ne léphessenek be, illetve, hogy a munkavégzés során személyi sérülés ne történhessen. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatokat folyamatosan működő intézményben végzi, a kivitelezési 

feladatok az intézmény napi működését nem akadályozhatják. 

 

A Vállalkozó felelős az építési és felvonulási terület vagyon-, tűz- és környezetvédelmének biztosításáért, 

valamint a munkavédelmi előírások betartásáért. 

 

Vállalkozó felelősséggel tartozik a kivitelezés által érintett szomszédos épületrészek műszaki állagának 

megőrzéséért. E kötelezettségek megszegésével, valamint a tevékenysége során a Vállalkozó részére felróható 

okból harmadik félnek okozott minden kárért Vállalkozó felelős, illetve köteles gondoskodni a károsodás 

haladéktalan helyreállításáról, kijavításáról.  

 

5.7./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott építési munka elvégzésével összefüggésben 

keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, illetve elszállíttatni. Kötelezettsége 

továbbá a keletkező hulladék kezelésének naprakész dokumentálása, vezetése.  
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A bontás során keletkező hulladékok nyilvántartási, kezelési és eltávolítási szabályait, melyeket az építési 

engedély és tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és egyéb jogszabályok előírnak, 

Vállalkozónak be kell tartania. 

 

Vállalkozó feladata az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának 

folyamatos vezetése az építési naplóban. 

 

A veszélyes hulladékok gyűjtését szelektíven, elkülönítetten, keveredés- és kiömlés mentesen kell elvégeznie 

arra egyértelműen kijelölt gyűjtőedényben. A veszélyes hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

„Sz” jeggyel bizonylatozva, erre engedéllyel rendelkező szállítóval kell elszállíttatni és engedéllyel rendelkező 

kezelő társaságnak átadni. 

 

A Vállalkozónak tevékenysége során a zajterhelési előírásokat be kell tartani és törekedni kell a minél kisebb 

zajszint elérésére. 

 

A Vállalkozó köteles a környezetet az eredeti állapotban átadni, a környezetben okozott károkat megszüntetni, 

továbbá az építkezésen dolgozó járművek által okozott köz-, és belterületi utakon okozott szennyezéseket 

keletkezésükkor azonnal megszüntetni. 

 

5.8./ A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai 

összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. 

 

A szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozónak ajánlata szerint kell teljesítenie. 

 

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban alkalmassági feltételként előírt, szakemberek - azok végzettségére, 

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

igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására igénybe vett más szervezetet köteles 

olyan módon bevonni a szerződés teljesítésébe, hogy az adott szervezet valósítja meg – a Kbt. 138. § (1) 

bekezdésében megengedett mértékig – a szerződés keretében felmerülő azon feladatot, építési beruházást, 

amelyhez az igazolt kapacitásokra szükség van. A Vállalkozó kötelezettséget vállal az alkalmasság 

igazolásához bemutatott saját szakemberek teljesítésbe történő bevonására is. Az e bekezdésben megjelölt 

közreműködők, illetve szakemberek teljesítésben történő részvétele a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint maradhat el, vagy az ott rögzített feltételekkel helyettesíthetőek más közreműködővel, illetve 

szakemberrel. 

 

A Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó közreműködő vagy 

saját szakember teljesítésbe történő bevonására, személyükben változás kizárólag a Kbt. 138. § (4) 

bekezdésében foglalt feltételekkel történhet. 

 

A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. értelmében vett alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a Vállalkozó(k) saját teljesítésének arányát.  

 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint a teljesítés során 

minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – (a Kbt. értelmében vett) 

alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az eljárásban érvényesített, 

Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

 

5.9./ A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

5.10./ A Vállalkozó kijelenti, hogy teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítással rendelkezik évi 

60.000.000,-Ft azaz Hatvanmillió forint és minimum 15.000.000.-Ft azaz tizenötmillió forint/ káresemény 

biztosítási összeg értékében. Vállalkozó kijelenti, hogy az átadás befejezésétől számított 60 (hatvan) naptári 
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napig tartó időszakra a fenti biztosítását fenntartja. A fenntartás elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 

minősül. A biztosítási kötvény másolati példánya jelen szerződés 1.  számú mellékletét képezi. 

 

A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a megfelelő biztosítást saját 

javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen 

szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A biztosítás 

megszűnése esetén – amennyiben a Vállalkozó a jogellenes állapotot maximum 5 (öt) naptári napon belül nem 

állítja helyre – a Megrendelő a biztosítási szerződést saját javára a Vállalkozó költségviselése mellett 

megkötheti, vagy a jelen szerződést a jogellenes állapot észlelésétől számított 15 (tizenöt) nap után a 

Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettsége fennállása mellett azonnali hatállyal felmondhatja. A Vállalkozó 

ezen kötelezettségének megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, 

mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. A Megrendelő felé bejelentett, a teljesítésbe bevont 

alvállalkozó számára a biztosítási kötelezettséget – jelen szerződésben foglaltakkal egyezően – a 

Vállalkozónak elő kell írnia. 

 

6./ A Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munka megkezdéséhez az építési 

munkaterületet a Vállalkozónak a szerződés megkötésétől számított első napon átadni.  

 

Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni – a Megrendelő, mint építtető 

kezdeményezésére előzetesen készenlétbe helyezett – elektronikus építési naplót és abban az átadást – az 

időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a 

Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos 

igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. A Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg 

a Vállalkozónak a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást.  

 

Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – 

rövid úton (telefonon, e-maiben) – közölni, és ezt a naplóba bejegyezni. 

 

- a Megrendelő helyszíni képviselője (építési, felmérési naplóbejegyzésre jogosult): 

  

Név: Romhányi György 

 

Cím: 1102 Budapest, Halom u. 31. 

Telefonszám: 30 567 1562 

E-mail cím: halom@halomotthon.hu 

 

- a Vállalkozó helyszíni képviselője (építési naplóbejegyzésre jogosult): 

 

Név: <…Vállalkozó helyszíni képviselőjének neve…> 

Cím: <…Vállalkozó helyszíni képviselőjének címe…> 

Telefonszám: <…Vállalkozó helyszíni képviselőjének telefonszáma…> 

Telefaxszám: <…Vállalkozó helyszíni képviselőjének telefaxszáma…> 

E-mail cím: <…Vállalkozó helyszíni képviselőjének e-mail címe…> 

NÜJ szám: <…Vállalkozó helyszíni képviselőjének naplóügyfél-jele…> 

 

6.1./ A szerződő felek az általuk megjelölt képviselő személyét a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 

nyilatkozattal megváltoztathatják. 

 

6.2./ A Megrendelő köteles a Vállalkozó kérésére – szükség esetén – az építési munka elvégzéséhez a tervek 

magyarázatát, illetve részletes kivitelezési utasítást megadni. 

 

6.3./ A Megrendelő – a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1.1./ pontban meghatározott 

díjat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Vállalkozónak megfizetni. 

 

mailto:halom@halomotthon.hu
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6.4./ A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor 

jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű 

teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. 

 

6.5./ A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben az különösen a hiba 

jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás során – 

köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben az építési munka megfelel a jelen 

szerződésben, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, 

illetve a Vállalkozó ajánlatában előírt követelményeknek és a rendeltetésszerű használatra alkalmas, a 

Megrendelő köteles az építési munkát átvenni. 

 

6.6./ A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a 

Vállalkozóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni. 

 

7./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen 

szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. 

 

VI. Jótállás és szavatosság, a szerződés teljesítésének biztosítékai 

 

8.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – 

függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik 

személy alkalmazza – ajánlata szerinti .……. hónap – teljes körű – jótállást vállal. 

 

8.2./ A Megrendelő a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghibásodás (a 

továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Vállalkozónak. 

 

8.3./ A Megrendelő jótállási igényeit a jelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghibásodás esetén a 

Megrendelő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. 

Javítás választása esetén annak időtartama legfeljebb 30 nap.  

 

A javítást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka eredményeképp létrejött 

építmény használhatósága, értéke ne csökkenjen. A javítás során csak műszakilag és minőségileg kifogástalan 

kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori 

engedélyeknek megfelelő anyag kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a 

hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a Megrendelő a meghibásodással érintett 

építményt/építményrészt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt berendezések 

vonatkozásában újra elkezdődik. A javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat dokumentálni kell. 

 

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért, javításért ellenszolgáltatást és 

költségtérítést nem követelhet. 

 

8.4./ A Vállalkozó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka eredményeként 

létrehozott építmény rendelkezik a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal 

(kellékszavatosság). 

 

8.5./ A Vállalkozó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka eredményeként 

létrejövő építmény per-, teher-, illetve igénymentes (jogszavatosság). 

 

8.6./ A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 1 éven belül a felújítást 

átvizsgálni. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő, azon azonban a Vállalkozó köteles részt 

venni, és köteles a felújítás teljes körű átvizsgálására. Az utófelülvizsgálati eljárás díja, és költségei a jelen 

szerződés szerinti vállalkozói díj részét képezi. Az utófelülvizsgálati eljáráson feltárt hibák kijavítására 

Vállalkozó a jótállás szabályai szerint térítés nélkül köteles.  
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8.7./ Hibás teljesítési kötbér: 

Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hibák kijavítását kérheti Megrendelő, vagy hibás teljesítési kötbért 

érvényesíthet. Amennyiben hibás teljesítési kötbért érvényesít, vagy a hiba kijavítására nem kerül sor, úgy 

Vállalkozó hibánként az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozási díj 0,5 %-nak megfelelő 

összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér maximuma az általános forgalmi 

adó nélkül számított vállalkozási díj 30%-a. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, vagy a 

teljesítés jelentős hibában szenved, Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 

8.8./Meghiúsulási kötbér:  

Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 30%-ának megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés teljesítése az érdekkörében felmerült okból meghiúsul 

vagy ellehetetlenül, illetőleg, ha a szerződés felmondására a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül 

sor. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles abban az esetben is, ha az építési terület Megrendelő 

által felajánlott átvételével, vagy a munka megkezdésével a saját érdekkörében felmerült okból a szerződésben 

kitűzött időpontot 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan neki felróható okból késedelembe esik, és az 

Ajánlatkérő a szerződéstől eláll.  

 

8.9./Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére minden esetben. Megrendelő 

kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. Késedelmi kötbér érvényesítése nem 

zárja ki a teljesítés követelését. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. 

 

 

VII. Elállás, a szerződés felbontása 

 

9./ A Megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott 

időpontot követően – a Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – az építési munkát nem tudja 

elvégezni és átadni. 

 

10.1./ A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 

attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

10.2./ A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

VIII. Egyéb rendelkezések 

 

11./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartó 

 

- a Megrendelő részéről: 

 

Név: Romhányi György 

 

Cím: 1102 Budapest, Halom u. 31. 

Telefonszám: 30 567 1562 

E-mail cím: halom@halomotthon.hu 

 

- a Vállalkozó részéről: 

 

mailto:halom@halomotthon.hu
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Név: <…Vállalkozó kapcsolattartójának neve…> 

Cím: <…Vállalkozó kapcsolattartójának címe…> 

Telefonszám: <…Vállalkozó kapcsolattartójának telefonszáma…> 

Telefaxszám: <…Vállalkozó kapcsolattartójának telefaxszáma…> 

E-mail cím: <…Vállalkozó kapcsolattartójának e-mail címe…> 

 

12./A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott 

nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.  

A szerződő felek az általuk jelölt kapcsolattartó személyét a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 

nyilatkozattal megváltoztathatják. 

 

13./ A Vállalkozó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes, 

bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal 

(aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű 

felhatalmazással rendelkezik. 

 

14./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerződést – különös tekintettel a díjra, illetve 

a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141-142. §-aiban foglaltak 

figyelembe vételével módosíthatják. A módosítás lehetőségére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény 48. § (6) 

bekezdése is irányadó.  

 

15./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban 

peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. 

 

16./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvénynek (Ptk.) a vállalkozási és a kivitelezési szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a 

szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet , valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szerződések 

módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai és a 2013. évi XXXIV. törvénynek a Teljesítésigazolási 

Szakértői Szerv eljárására vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

A szerződő felek a jelen kivitelezési szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően 

értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták 

alá. 

 

A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyekből 4 példány a Megrendelő, 2. példány a Vállalkozó 

birtokába kerül. 

 

Mellékletek: 

- 1. sz biztosítási szerződés  

- 2. sz ajánlat 

- 3. sz Közbeszerzési Dokumentumok 

 

Budapest, 2017. év ………… hó .… napján 

 

 

……………………………………………. 

<…név…> 

<…titulus…> 

Vállalkozó képviseletében 

……………………………………………. 

Wágner Zsuzsanna 

 intézményvezető  

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 

1102 Budapest, Halom u. 31. 

  

  Megrendelő képviseletében 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

……………………………………………. 

Sármai Józsefné 

pénzügyi igazgató 
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I. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS 

 

Gergely utcai tetőszigetelés műszaki leírása 

 
Tető ismertetése: 

A lapos tető kb. a 70-es években készült, eredetileg kis lejtéssel neoacid szigeteléssel. A lapos tető 

nagy része vb. panel födémre készült, kivéve a 2 aula fölötti rész, amely acél trapézlemez födémmel 

rendelkezik.  

A neoacid szigetelés tönkre menetele után 1rtg palaőrleményes lemezzel átfedték a tetőt. 

A további hő mozgások miatt a meglévő hőszigetelések felpúposodtak, amely a szigetelést eltépte. 

Javítása a hőszigetelő táblák kivágásával, pótlásával történt, újabb bitumenes lemezszigeteléssel.  

Jelenleg a hőszigetelő lemezek mozgása megállt, de a tetőn a lejtések teljesen rosszak, nincs lefolyás, 

pangó víztócsák keletkeznek, illetve folyamatosan repedések keletkeznek a szigetelésen.  A 

foltonkénti javítások már nem eredményesek. A tető teljes felújítása szükséges új lejtések 

kialakításával. 

 

Tető felújítási rétegrend: 

A tetőfödém terhelhetőségét statikussal ellenőriztetni szükséges. 

Munka leírása: 

A tetőn lévő villámvédelmi rendszert, a tetőszigetelési munkák folyamán meg kell védeni, esetleg 

helyen ként szétszedni. A munkák elvégzése után kérjük helyre állítani, esetleg javítani. Majd  villám 

védelmi bemérési jegyzőkönyvet elkészíteni.  

Az attika falaknál és a falszegélyeknél a szigetelés elvágásra kerül. Az összes függőleges szigetelés , 

és bádogos szerkezet elbontandó. A hajlatoknál lévő réseket tömíteni szükséges. A meglévő 

összefolyok kibontásra kerülnek, helyette újak kerülnek beépítésre. a meglévő páraszellőzök 

meghosszabbításra kerülnek. Illetve új páraszellőzök is beépítésre kerülnek. 

 

Az új rétegrend a következő: 

- a meglévő szigetelés kivágása a felpúposodott helyeken, majd visszajavítása 

- perlitbeton készítése 3%-os lejtéssel 

- elkészült perlitbeton kellősítése Kemikál  Bitugél N vizes bázisú anyaggal 

- 1rtg  Novaglass Nova-Per üvefátyol hordozó réteg 1,1mm vastagságú perforált 

plasztomerbitumenes (APP) lemez 

- új pára szellőzök beépítése 

- 1rtg Villás E-PV 5,0 S/F Extra poliészterfátyol hordozó rétegű 5mm vastag SBS modifikált 

lemez 

- 1rtg Index Mineral Tectene P 4,5kg SBS poliészter, palaőrleményes 4mm vastag lemez 
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Ez a rétegrend vb. födém panelos területeken. Az alumínium trapézlemezes födém részeken szintén 

használható ez a rétegrend amennyiben a födém statikailag megengedi. Ha nem akkor a perlitbeton 

lejtés kialakítást, Rovkwool Hardrock Max hőszigetelővel és Rockfall vonalralejtő 2,5% elemekkel 

dübelezve kell megoldani. 

 

A tetőn a 8db felülvilágító javításra szorul, fedése 0,7mm vastag horganylemezzel történik. 

A tetőn lévő bádogos szerkezetek, mint attika falak kétvízoros fallefedést kapnak, szintén 0,7mm 

vastag horganylemezzel. A falszegélyek szintén ebből anyagból készülnek. 

 

Az új páraszellőzöket a perlitbeton és perforált lemez közé kell beépíteni. 

A vízszintes és függőleges találkozásoknál hajlaterősítések kérünk berakni. 

 

Az átjáró folyosó hullámlemezzel fedett. A fedést cserélni szükséges kb. 24m2-en. Illetve a gerincen 

lévő bádog lefedést nagyobb ktsz-re a kel cserélni a nagyobb takarás miatt. Az eresznél pedig csatorna 

felszerelése szükséges. 

 

A hőszigetelő és vízszigetelő anyagok, más azonos paraméterrel rendelkező anyagokkal 

felcserélhetők. 

 

 

A tetőszigetelés felújítása után az épület belső festéseit felújítani szükséges a költségvetési kiírás 

szerint. 
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