
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Városi Sportcsarnok építéséről - a kivitelezéssel összefüggő kérdésekről 

 
 

I. Előzmények 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2016. (III.31.) határozatával 
döntött arról, hogy háromoldalú megállapodást köt a Viadukt SE-vel, és a Kosárlabda 2010 
Közhasznú Sportegyesülettel, városi sportcsarnok építésére a Biatorbágy 110/2 hrsz-ú 
ingatlanon az alábbi műszaki tartalommal: 

 1020 m2-es testnevelésterem, kiszolgáló helyiségekkel;  

 115 m2-es gyógytestnevelés terem kiszolgáló helyiségekkel; 

 70 m2-es természettudományi szaktanterem 55 és 17 m2-es természettudományi 
szertárakkal és szociális blokkal; 

 összekötő közlekedő helyiségek, lépcsőház;  

 kertépítés; 

 út – és parkoló, valamint közmű építés. 

 

A projekt tervezett teljes költsége:  

a. Program teljes költségvetése:  bruttó 954.680.000,- Ft (100%) 

b. Sportfejlesztési program támogatás:  bruttó 668.276.000,- Ft (70%) 

c. Önerő mértéke: bruttó 286.404.000,- Ft (30%) 
 

II. A kivitelezésre kiírt közbeszerzés 
 
A Széchényi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2018. november 25. napján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény 112.§. (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt 
eljárást írt ki „Sportcsarnok építése Biatorbágyon” tárgyban.  
 
Ajánlattételi határidő: 2019. 02.26. napja volt.  
 
Ajánlattételi határidőn belül  3 ajánlat érkezett.  
 
 

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135  

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 



1. SHS Építő Kft  
székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 13. 
nettó ajánlati ára: 1 520 706 842.- forint 
2. Euro General Zrt 

     székhely: 9026 Győr, Vízmű u. 2.  
     nettó ajánlati ára: 1 627 765 345.- forint  

3. Halastó Camping Kft  
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc utca 27. 
nettó ajánlati ára: 1 071 512 308.- forint  

 
Az SHS Építő Kft  a hiánypótlási felhívásnak eleget tett, ajánlata érvényes, az Euro 
General Zrt. javította a számítási hibát, ajánlata érvényes. A Halastó Camping Kft. a 
hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ajánlata érvénytelen.  
 
 
A közbeszerzési eljárást lefolytató Széchényi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 
megküldte az eljárás bontási jegyzőkönyvét, amely alapján a fedezet értéke nettó 
1.196.850.000.- forint, a bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Fentiekben hivatkozott Biatorbágy, Sándor Metternich kastély területén Sportcsarnok és 
kiszolgáló egységei kivitelezésére kötött  Együttműködési megállapodás 7) pontja 
értelmében: 
   
“7) Amennyiben a Beruházó rendeletben meghatározott pályáztatása által a legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek, illetve az azt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek javasolt ajánlattevő 
által tett ajánlati összege meghaladja a rendelkezésre álló forrást, úgy a Beruházó az 
ajánlatok bontását követő 5 napon belül köteles tájékoztatni Biatorbágy Város 
Önkormányzatát a beérkezett ajánlatokról, azok összegéről. A bíráló bizottság utolsó 
üléséről felvett döntés-előkészítő jegyzőkönyv adatai alapján a Beruházó köteles 
haladéktalanul tájékoztatást küldeni a Tulajdonosnak. Biatorbágy Város Önkormányzata a 
tájékoztatást követő 1 héten belül képviselő testületi határozatában dönt, hogy a hiányzó 
szükséges pénzügyi fedezet forrását biztosítja a Projekt megvalósítására.” 
 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatok ellenértéke a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja a 
Megállapodás alapján javasolom, hogy a hiányzó szükséges fedezetet a Képviselő-testület 
ne biztosítsa, hanem a műszaki tartalommal módosításával új eljárás kiírását, valamint a 
Megállapodás módosítását kezdeményezze. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy hozza meg döntését. 

 
Biatorbágy, 2019. március 14. 

  
                                          Tisztelettel:  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
Mellékletek:  

- bontási jegyzőkönyv 
- ajánlatok 

 
Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály  



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2019 (III.28.) határozata 

Városi Sportcsarnok építéséről - a kivitelezéssel összefüggő kérdésekről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Sportcsarnok építéséről - a kivitelezéssel összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza:  

 
1) a közbeszerzési eljárást lefolytató Széchényi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 

által megküldött bontási jegyzőkönyvben foglaltakat alapján megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott; 

 
2) tekintettel arra, hogy az ajánlatok ellenértéke a rendelkezésre álló fedezetet 

meghaladja a Biatorbágy, Sándor Metternich kastély területén Sportcsarnok és 
kiszolgáló egységei kivitelezésére 2016. április 29. napján egységes szerkezetbe 
foglalt  Együttműködési Megállapodás (továbbikaban: Együttműködési Megállapodás) 
7) pontja alapján a hiányzó szükséges fedezetet Biatorbágy Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete nem biztosítja; 

 
3) Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki tartalommal módosításával új 

eljárás kiírását, valamint a Együttműködési Megállapodás módosítását 
kezdeményezze. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály  
 

 
 
 
 
 

 



















EKR000973212018/8576

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Benyújtandó iratok jegyzéke

Költségvetések.zipKöltségvetésekRészletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

utalási igazolás.pdfutalási igazolásIgazolás

Aláírás-minta_HI.pdfAláírás-minta_HIIgazolás

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Melyik részhez szükségesMelyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Kötelezően benyújtandó iratok:

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Sportcsarnok építése BiatorbágyonKözbeszerzés tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

(E50 - Bírálati szakasz)

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000973212018/8576

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Részletek

Részletek

Részletek
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Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bek.

Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat megerősítése

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó 
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, 
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel 
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat

Nyilatkozat megerősítése

szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint 
nyilatkozik (név, állandó lakóhely):

Nyilatkozom, hogy

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozat

Halenár István

Székesfehérvár, Kinizsi u. 2.

Halenár Balázs

Székesfehérvár, Palotai út 120.
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Felolvasólap

Szárcsa Utca 13Cím

SzékesfehérvárVáros

8000Székhely irányítószám

SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.Hivatalos neve

Ajánlattevő adatai

Nyilatkozat összeállító

A Kbt. 134. § (5) 
bekezdésének megfelelően 
kijelentem, hogy a jótállási 
biztosítékot az előírt 
határidőre az Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátjuk.

Kijelentem, hogy nem 
tartozom a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésének a-q.) 
pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam 
igazolni kívánt, az ajánlati 
felhívásban előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek, 
és vállalom, hogy az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § 
szerinti felhívásra az ajánlati
felhívásnak megfelelően 
igazolom.

Egyéb nyilatkozatok

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat megerősítése

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

ajánlattevő vonatkozásábanSHS Építő Tervező és 
Kivitelező Kft.

Nyilatkozom, hogy

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

Nyilatkozat megerősítése, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) foglalt kizáró okok, valamint a 
Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén sem állnak fenn az abban foglalt kizáró okok.

kizáró okok tekintetében
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3. A kötelező 24 hónap 
feletti jótállás mértéke (0-36 
hónap) hónapokban 
megadva

2. Előteljesítés napokban 
megadva (0-90 nap)

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

FELOLVASÓLAP

Felolvasólap

12727489207Adószám

1 520 706 842

10

36
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Benyújtandó iratok jegyzéke

4. Aláírási címpéldány varga zsolt - 
2014.03.11.pdf

Aláírási címpéldány - Varga ZsoltAláírási címpéldány

3. nyilatkozat-tenyleges 
tulajdonos.pdf

Nyilatkozat tényleges tulajdonos 
tekintetében

Nyilatkozat

2. 
nyilatkozat-koztartozasmentessegrol.pdf

Nyilatkozat 
köztartozás-mentességről

Nyilatkozat

1. nyilatkozat-1.
sz.formanyomtatvany.pdf

NyilatkozatNyilatkozat

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Melyik részhez szükségesMelyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Kötelezően benyújtandó iratok:

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Sportcsarnok építése BiatorbágyonKözbeszerzés tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

(E50 - Bírálati szakasz)

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000973212018/8592

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek



EKR000973212018/8592Kbt. 67. § (4) bek.

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat megerősítése

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó 
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, 
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel 
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat megerősítése

szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint 
nyilatkozik (név, állandó lakóhely):

Nyilatkozom, hogy

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozat

Biatorbágy ÖKV LE.xlsxKöltségvetés szerkeszthető 
formában

Részletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

Biatorbágy ÖKV LE.pdfKöltségvetésRészletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

6. ajanlati biztositek befizetesenek 
igazolasa.pdf

Ajánlati biztosíték befizetésének 
igazolása

Igazolás

5. kamarai bejegyzés-34A33161_.pdfBejegyzés építőipari kivitelezői 
nyilvántartásba

Bejegyzés Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Árki Tamás

9026 Győr, Víztűkör u. 2.
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Nyilatkozat összeállító

A Kbt. 134. § (5) 
bekezdésének megfelelően 
kijelentem, hogy a jótállási 
biztosítékot az előírt 

Kijelentem, hogy nem 
tartozom a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésének a-q.) 
pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam 
igazolni kívánt, az ajánlati 
felhívásban előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek, 
és vállalom, hogy az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § 
szerinti felhívásra az ajánlati
felhívásnak megfelelően 
igazolom.

Egyéb nyilatkozatok

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat megerősítése

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

ajánlattevő vonatkozásábanEuro Generál Zrt.Nyilatkozom, hogy

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat megerősítése, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) foglalt kizáró okok, valamint a 
Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén sem állnak fenn az abban foglalt kizáró okok.

kizáró okok tekintetében

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bek.

Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Nyilatkozat
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Felolvasólap

3. A kötelező 24 hónap 
feletti jótállás mértéke (0-36 
hónap) hónapokban 
megadva

2. Előteljesítés napokban 
megadva (0-90 nap)

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

FELOLVASÓLAP

Felolvasólap

22927800208Adószám

Vízmű U. 2.Cím

GyőrVáros

9026Székhely irányítószám

Euro Generál Zrt.Hivatalos neve

Ajánlattevő adatai

határidőre az Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátjuk.

1 154 259 711

0

0
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Benyújtandó iratok jegyzéke

4. Aláírási címpéldány varga zsolt - 
2014.03.11.pdf

Aláírási címpéldány - Varga ZsoltAláírási címpéldány

3. nyilatkozat-tenyleges 
tulajdonos.pdf

Nyilatkozat tényleges tulajdonos 
tekintetében

Nyilatkozat

2. 
nyilatkozat-koztartozasmentessegrol.pdf

Nyilatkozat 
köztartozás-mentességről

Nyilatkozat

1. nyilatkozat-1.
sz.formanyomtatvany.pdf

NyilatkozatNyilatkozat

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Melyik részhez szükségesMelyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Kötelezően benyújtandó iratok:

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Sportcsarnok építése BiatorbágyonKözbeszerzés tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

(E50 - Bírálati szakasz)

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000973212018/8592

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek



EKR000973212018/8592

Kbt. 66. § (2) bek.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó 

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel 
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat megerősítése

szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint 
nyilatkozik (név, állandó lakóhely):

Nyilatkozom, hogy

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozat

szamitasihiba_jav_Biatorbágy ÖKV 
LE.xlsx

Javított költségvetés szerkeszthető
formában

Részletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

szamitasihiba_jav_Biatorbágy ÖKV 
LE.pdf

Javított költségvetésRészletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

Biatorbágy ÖKV LE.xlsxKöltségvetés szerkeszthető 
formában

Részletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

Biatorbágy ÖKV LE.pdfKöltségvetésRészletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

6. ajanlati biztositek befizetesenek 
igazolasa.pdf

Ajánlati biztosíték befizetésének 
igazolása

Igazolás

5. kamarai bejegyzés-34A33161_.pdfBejegyzés építőipari kivitelezői 
nyilvántartásba

Bejegyzés Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek

Árki Tamás

9026 Győr, Víztűkör u. 2.



EKR000973212018/8592

Nyilatkozat összeállító

Egyéb nyilatkozatok

Hiánypótlás/Számítási hiba összefoglalója

Hiánypótlás/Számítási hiba rövid összefoglalója
Hiánypótlás/Számítási hiba rövid összefoglalója:

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat megerősítése

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

ajánlattevő vonatkozásábanEuro Generál Zrt.Nyilatkozom, hogy

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat megerősítése, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) foglalt kizáró okok, valamint a 
Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén sem állnak fenn az abban foglalt kizáró okok.

kizáró okok tekintetében

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bek.

Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Nyilatkozat

Nyilatkozat megerősítése

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.

szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, 
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.



EKR000973212018/8592

Felolvasólap

3. A kötelező 24 hónap 
feletti jótállás mértéke (0-36 
hónap) hónapokban 
megadva

2. Előteljesítés napokban 
megadva (0-90 nap)

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

FELOLVASÓLAP

Felolvasólap

22927800208Adószám

Vízmű U. 2.Cím

GyőrVáros

9026Székhely irányítószám

Euro Generál Zrt.Hivatalos neve

Ajánlattevő adatai

A Kbt. 134. § (5) 
bekezdésének megfelelően 
kijelentem, hogy a jótállási 
biztosítékot az előírt 
határidőre az Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátjuk.

Kijelentem, hogy nem 
tartozom a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésének a-q.) 
pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam 
igazolni kívánt, az ajánlati 
felhívásban előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek, 
és vállalom, hogy az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § 
szerinti felhívásra az ajánlati
felhívásnak megfelelően 
igazolom.

1 627 765 345

0

0
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Benyújtandó iratok jegyzéke

Aláirási cimpéldány Müller 
Jánosné.pdf

Aláírási címpéldány Müller 
Jánosné

Aláirási cimpéldány

Aláirási cimpéldány Müller János.pdfAláirási Cimpéldány Müller JánosAláirási cimpéldány

Költségvetések xls.rarKöltségvetések xlsRészletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

Költségvetések PDF.rarKöltségvetések pdf.Részletes ártáblázat vagy árazatlan 
költségvetés

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Melyik részhez szükségesMelyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Kötelezően benyújtandó iratok:

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Sportcsarnok építése BiatorbágyonKözbeszerzés tárgya:

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

(E50 - Bírálati szakasz)

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000973212018/8608

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Részletek

Részletek

Részletek

Részletek



EKR000973212018/8608Nyilatkozat kizáró okokról

Kbt. 67. § (4) bek.

Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat megerősítése

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó 
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, 
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel 
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat megerősítése

szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

szervezetünk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról az alábbiak szerint 
nyilatkozik (név, állandó lakóhely):

Nyilatkozom, hogy

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozat

Müller Jánosné

2085. Pilisvörösvár, Deák F. utca 27

Müller János

2085. Pilisvörösvár, Deák F. utca 27



EKR000973212018/8608

Felolvasólap

Halastó Camping KftHivatalos neve

Ajánlattevő adatai

Nyilatkozat összeállító

A Kbt. 134. § (5) 
bekezdésének megfelelően 
kijelentem, hogy a jótállási 
biztosítékot az előírt 
határidőre az Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátjuk.

Kijelentem, hogy nem 
tartozom a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésének a-q.) 
pontjaiban meghatározott 
kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam 
igazolni kívánt, az ajánlati 
felhívásban előírt műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek, 
és vállalom, hogy az 
ajánlatkérő Kbt. 69. § 
szerinti felhívásra az ajánlati
felhívásnak megfelelően 
igazolom.

Egyéb nyilatkozatok

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat megerősítése

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

ajánlattevő vonatkozásábanHalastó KftNyilatkozom, hogy

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat megerősítése, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) foglalt kizáró okok, valamint a 
Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén sem állnak fenn az abban foglalt kizáró okok.

kizáró okok tekintetében

Nyilatkozat



EKR000973212018/8608

3. A kötelező 24 hónap 
feletti jótállás mértéke (0-36 
hónap) hónapokban 
megadva

2. Előteljesítés napokban 
megadva (0-90 nap)

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

FELOLVASÓLAP

Felolvasólap

13910796213Adószám

Deák Ferenc Utca 27Cím

PilisvörösvárVáros

2085Székhely irányítószám

1 071 512 308

0

36
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