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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Az ajánlatkérőnek jelen kiegészítő közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban KKD) 
kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden 
ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen KKD – 
megfelelően csoportosítva, akár ismételve is – tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, 
melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. 

Jelen KKD a 733-24/2016 nyt. számon megküldött Ajánlattételi felhívás alapján 

készült. 

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen KKD rendelkezései az 

irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 

 
 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH, 

azonosító: AK03174, székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.) az „Egyházi fenntartású 

kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” 

című pályázati felhívásra benyújtott KEHOP – 5.2.1-15-2015-00005 azonosító számú 

„Épületenergetikai korszerűsítés az MH EK – Honvédkórházban” című projekt keretében 

elnyert támogatási szerződés alapján a közbeszerzés vissza nem térítendő, 100 %-os EU-s 

forrásból, utófinanszírozási formában valósul meg. 

 

A HM Beszerzési Hivatal a Kbt. 29. § (1) bekezdése szerint a HM VGH 

meghatalmazása alapján ajánlatkérőként folytatja le a közbeszerzési eljárást. 

1. A KKD teljessége és pontossága 

 

A gazdasági szereplő, ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a KKD teljes átvételét.  

 

Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági 

szereplő, ajánlattevő elmulasztotta a KKD valamely részének átvételét. A gazdasági 

szereplőnek, ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni 

ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden 

információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű 

megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának 

beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ 

rendelkezésére állt, a KKD-t szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne 

megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.  

 

Minden, ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a KKD-ban esetlegesen 

előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó 

szükséges feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által 

történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban 

elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett 

hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt. meghatározott esetek 

körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, 

hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.   

 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/ajanlatkero/portal_AK03174/
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2. Az ajánlat költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a KKD-ban kifejezetten 

megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A 

közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az 

ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, 

kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet. 

 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan 

sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni – 

térítésre nem kötelezhető, kivéve a Kbt. 177. § (2) szakaszban foglalt esetet. 

 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem 

részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 

 

3. A közbeszerzési eljárás nyelve: 

 

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven 

kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven 

történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.  

 

Ajánlattevő a nem magyar nyelven készült okmányról felelős magyar nyelvű fordítást 

köteles csatolni közvetlenül a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ellenkező 

esetben az ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő a 

„felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást ajánlattevő készítette és cégszerű 

aláírással hitelesítette, annak tartalmáért az ajánlattevő felelős. 

 

4. Közös ajánlattétel 

 

A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a Kbt. 35. § tartalmazza. 

 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az 

ajánlattevők egyike veszi át a KKD-t. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek 

együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben 

közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti 

megállapodásuk másolati példányát, amely legalább a következőket tartalmazza: 

- Az ajánlat tárgyát; 

- A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely); 

- A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését; 

- A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott 

meghatalmazást; 

- A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek; 

- Közös ajánlattevő tagjai között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 

bemutatását; 

- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok 

megosztásának ismertetését. 

 

A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie: 

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli; 
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- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, 

továbbá; 

- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli 

a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 

 

5. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 

 

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a Kbt. 112. § 

(1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési 

eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban. 

 

Az ajánlatot A4 formátumú lapokon, egy kötetben összeállítva, 1 példányban, roncsolás 

mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani.  

 

Az ajánlatot a papír alapú példánnyal megegyező 2 példány elektronikus (jelszó nélkül 

olvasható, de nem módosítható például pdf. file) feliratozott adathordozón (például CD) is be 

kell nyújtani. Amennyiben eltérés van a papír alapú ajánlat és az elektronikus adathordozón 

benyújtott ajánlat között, ajánlatkérő a papír alapút tekinti mérvadónak. 

 

A lapokat folyamatosan, (valamennyi információt tartalmazó oldalt) sorszámmal kell 

ellátni, az ajánlatot javítások és beszúrások nélkül kell elkészíteni. Az A/4 méretnél nagyobb 

formátumú lapokat a műszaki rajz előírásai szerint A/4 méretűre kell hajtogatni és az 

ajánlathoz mellékletként kell csatolni. 

 

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot az ajánlattevő részéről aláírásra 

jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot 

kell feltüntetni rajta: 

 

Ajánlat „MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai 

a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” tárgyú, 68000/16-23/57  beszerzés 

azonosító számú közbeszerzési eljárásban; „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ”. 

A beszerzés azonosítót az ajánlaton és valamennyi – az eljáráshoz tartozó – 

dokumentumon fel kell tüntetni. 

 

Az ajánlatot valamennyi, információt tartalmazó oldalszámot is feltüntető 

tartalomjegyzékkel kell ellátni. 

 

Az ajánlat elején a KKD 2.számú mellékletét képező felolvasólapot kell elhelyezni, ami 

tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a KKD-ban, valamint a 

Kbt-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.  

 

A KKD-ban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

ajánlott minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de ajánlott.  

 

Az ajánlattevő által benyújtott minden saját nyilatkozatot, valamint az ajánlat teljes 

anyagának minden tartalommal bíró oldalát az ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy 

aláírásával hitelesíteni kell. 
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A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő 

dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan 

nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 

követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

 

6. Üzleti titok 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatban, 

hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 

titkot [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. § 

bekezdése] 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. 

 

Az üzleti titkot tartalmazó adatok nem tartalmazhatnak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés 

szerinti elemeket. 

 

Abban az esetben, ha ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással az ajánlat valamely 

részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges 

csatolnia tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától 

kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra. 

 

7. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Amennyiben a gazdasági szereplő részére a KKD-ban, valamint az eljárást megindító 

felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az ajánlatkérőtől 

kiegészítő tájékoztatást.  

 

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat: 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a 

Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást 

megindító felhívásban, valamint a KKD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését 

követően ésszerű határidőn belül az ajánlatkérő megadja a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével.  

 

Az Ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés 

megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre – akkor élhet a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi 

határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, 

hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy 

kézbesítő útján az ajánlatkérő címére. 
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A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) ajánlatkérő a 

http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu weboldalon teszi közzé.  

 

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. §-ban és a Kbt. 114. § 

(6) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

 

Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő 

tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas 

nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a beszerzes@hm.gov.hu e-mail címre (word 

formátumban is) egyaránt eljuttatni. 

 

8. Az ajánlat módosítása, visszavonása 

 

A Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat 

benyújtásával módosíthatja ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot 

visszavontnak tekinti ajánlatkérő. 

 

A Kbt. 53. § (8) bekezdése szerint ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig 

visszavonhatja ajánlatát.  

 

9. Az ajánlatok benyújtása 

 

Az ajánlatokat az Ajánlattételi felhívás 14. pontjában szereplő határidőre és címre kell 

benyújtani. 

 

10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás kérése 

 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű 

értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a 

Kbt. 71. §-a alapján.  

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 

71. §-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem 

alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 

 

11. További információk 

 

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő 

kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a 

Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes 

indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül írásban tájékoztatja ajánlattevőt. 

 

A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést az ajánlatkérő a Kbt. 

vonatkozó rendelkezései szerint valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg fogja megküldeni. 

 

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, a 

kiegészítő közbeszerzési dokumentumok és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint 

jön létre. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor 

hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor. 

 

http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny
mailto:%20beszerzes@hm.gov.hu
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A KKD mellékletét képező tervezési szerződés tervezetet az ajánlathoz nem kell 

csatolni. Ajánlattevőnek arra vonatkozóan kell nyilatkoznia, hogy a tervezési szerződést 

változtatás nélkül elfogadja. 

 

Amennyiben ajánlattevő már az ajánlatában csatol olyan dokumentumokat, amelyeket 

kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésre kell csatolni, ajánlatkérő ezen 

dokumentumokat a Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti vizsgálat során nem vizsgálja. 

 

 A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérés esetén az ajánlatban már benyújtott 

dokumentumok újbóli benyújtása nem szükséges, azonban ajánlattevőnek hivatkoznia kell, 

hogy az ajánlatában a kért dokumentumot már benyújtotta, illetetve arra, hogy az hol található. 

 

 Azon szervezetek, amelyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 

bekezdése szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, 

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

 

Munkavédelmi és foglalkoztatási szakterület: 

Nemzetgazdasági Minisztérium  

Munkafelügyeleti Főosztály 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) (1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi 

szakigazgatási szervei 

 

Adózás:  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal  

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Telefon: +36-1-428-5100  

Fax: +36-1-428-5382.  

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42  

 

Környezetvédelem:  

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség  

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.  

1539 Budapest, Pf. 675.  

Tel.: 1/2249-100  

Fax: 1/2249-262  

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu  

 

Egészségvédelem:  

Országos Tisztifőorvosi Hivatal  

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.  

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

Központi telefonszám: 06-1-476-1100  

Központi faxszám: 06-1-476-1390  

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság  

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
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Telefonszám: 06-1-795-54-78  

e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 

12. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 
- Felolvasólap – KKD 2. sz. melléklet; 

- Tartalomjegyzék; 

- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 12. pontja szerinti kizáró okokról – KKD 4. sz. 

melléklet 1-3. sz. minta; 

- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti, P1) Pénzügyi-gazdasági 

alkalmasságról – KKD 4. sz. melléklet 4. sz. minta; 

- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti, M1) Műszaki- szakmai 

alkalmasságról – KKD 4. sz. melléklet 5. sz. minta; 

- Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 13. pontja szerinti M2) Műszaki- szakmai 

alkalmasságról – KKD 4. sz. melléklet 6. sz. minta; 

- Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattételi felhívás 22. d) pontjában előírt 

dokumentumok a KKD I.7. pontjában foglaltak szerint; 

- Ajánlattételi felhívás 23. a) pontjában előírt dokumentum – aláírási címpéldány; 

- Ajánlattételi felhívás 23. b) pontjában előírt dokumentum (változásbejegyzési kérelem) 

– adott esetben; 

- Ajánlattételi felhívás 23. c) pontjában előírt nyilatkozat (átláthatósági nyilatkozat) – 

KKD 4. sz. melléklet 6. sz. minta; 

- Ajánlattételi felhívás 23. d) pontjában előírt 1-21. nyilatkozat – KKD 4. sz. melléklet 7. 

sz. minta; 

 

Jelen KKD mellékletei: 

1. sz. melléklet: Műszaki követelmények, 11 oldal / 6 lap  

2. sz. melléklet: Felolvasólap, 3 oldal / 2 lap  

3.  sz. melléklet: Tervezési szerződés tervezet, 19 oldal / 10 lap 

4.  sz. melléklet: Nyilatkozat minták, 10 oldal / 5 lap 
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1. sz. melléklet a 733-25/2016 nyt. számú KKD-hez 

 

 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 

5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” 

 

 

I. A pályázat bemutatása: 

 

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal az „Egyházi fenntartású kórházak, 

valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” című 

pályázati felhívásra benyújtott KEHOP – 5.2.1-15-2015-00005 azonosító számú 

„Épületenergetikai korszerűsítés az MH EK – Honvédkórházban” című projektjét a Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 

100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.  

 

A pályázat az MH Egészségügyi Központ két telephelyét érintő, jelentős mennyiségű 

hasznos fűtött alapterülettel rendelkező 9 épület energiaracionalizálásának és épületenergetikai 

fejlesztését tartalmazza. 

 

A projekt helyszínei:  

- MH Egészségügyi Központ központi telephely: Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút 

44. (1 - 3. részajánlati körök vonatkozásában) 

- MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephely: Budapest VI. kerület Podmaniczky 

utca 111.  (4 - 9. részajánlati körök vonatkozásában) 

 

 

Projekt tervezett ütemezése: 

Előkészítési szakasz (előkészítés, tervezés, közbeszerzés):  2016.04.11. – 2017.06.15. 

Megvalósulási szakasz (kivitelezés, műszaki ellenőrzés):    2017.06.25. – 2018.03.11. 

 

II. A projekt célja: 

 

A projekt célja megtervezni az említett jelentős energiafogyasztású épületek 7/2006 

(V.24.) TNM rendelettel összhangban lévő energetikai célú fejlesztéseit a magas megtakarítási 

potenciál elérése, valamint az ÜHG hatású gázkibocsátás csökkentése valamint megújuló 

energia előállítására beépített kapacitás növelése érdekében a projekt megvalósításának 

gazdaságosságát, pénzügyi fenntarthatóságát vizsgálva pozitív megtérülés figyelembevételével. 

 

 

III. Feladat leírása  

 

1. részajánlati kör: MH EK Központi telephely I. számú épület energetikai fejlesztésének 

tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső falainak, 

zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint a 

nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 
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2. részajánlati kör: MH EK Központi telephely IV. számú épület energetikai fejlesztésének 

tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső falainak, 

zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint a 

nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 

 

3. részajánlati kör: MH EK Központi telephely VII. számú épület energetikai fejlesztésének 

tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső falainak, 

zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint a 

nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 

 

4. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely I. számú épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső 

falainak, zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint 

a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 

 

5. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely II. számú épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső 

falainak, zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint 

a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 

 

6. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely A. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső 

falainak, zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint 

a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 

 

7. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely B. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső 

falainak, zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint 

a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 

 

8. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely Sz. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső 

falainak, zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint 

a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére vonatkoznak. 

9. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely C. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai. A fejlesztések az épületek külső 

falainak, zárfödémének és lábazatának utólagos hőszigetelésére, valamint 

a nyílászárók korszerűbb szerkezetekre való cseréjére és a tetőszerkezetére 

háztartási méretű (50 kW) napelem rendszer telepítésére vonatkoznak. 

 

 

a) Tervezőnek a KEHOP-5.2.1 jelű „Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar 

Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra 

vonatkozó KEHOP szabályrendszer előírásai szerint kell feladatait ellátnia. 

 

b) Tervező feladata elkészíteni az épületek jelen állapotra vonatkozó hiteles energetikai 

tanúsítványát a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással. A tanúsítványt a 

176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet szerint, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 

„Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületenergetikai szakértői 

részszakterület” szakterület/részszakterület megnevezésű, „SZÉS6” szakterület/ 

részszakterület jelölésű (SZÉS6/SZÉSZ8 – a szakterület/részszakterület korábbi jelölése) 
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és/vagy „TÉ” jelölésű energetikai tanúsítói az épületek energetikai szakértés végzésére 

jogosultsággal és 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező és a Magyar Mérnök Kamara vagy 

a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett jogosultsággal szereplő illetve a 

nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában szereplő, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkező „Szakértő és/vagy tanúsító” 

szakembernek kell készítenie. 

 

c) A Tervező feladata az érintett épületek épületenergetikai fejlesztéseire vonatkozó tervezési 

feladatainak elvégzése és a kiviteli szintű tender tervdokumentáció és mellékleteinek 

elkészítése, a szükséges hatósági engedélyek, szakhatósági nyilatkozatok, szolgáltatói 

hozzájárulások beszerzésével az alábbiak szerint (1- 9. részajánlati kör vonatkozásában): 

 

 A tervezést az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló hatályos 

7/2006 (V.24.) TNM rendelet előírásainak és az energiahatékonyságról szóló 

2012/27/EU irányelvek figyelembevételével kell végezni. 

 A tervezés során figyelemmel kell lenni a KEHOP 5.2.1 (korábban KEHOP 5.8.0) 

pályázati konstrukció szerinti támogathatósági szempontokra, a fejlesztésnek az 

épületeken ténylegesen energia-megtakarítást célzó beruházásnak kell lennie.  

 Tervezés során szükséges a fejlesztés szabályozási környezetének megállapítása, a 

fejlesztés megvalósíthatóságát befolyásoló helyi (önkormányzat, építési hatóság, 

közműszolgáltató) előírások, szabályozások figyelembevétele. 

 Szükséges a fejlesztéssel érintett épületek energiaigényének meghatározása a kapott 

közműadatok, a helyszíni felmérések és az elvégzett vizsgálatok alapján. 

 A fejlesztések műszaki igényszintjének pontosítására Tervező köteles a tervezés során 

Megrendelővel 10 munkanaponként tervközi egyeztetést tartani. Tervezés során csak 

azon gyártmányok és típusok alkalmazhatók, melyeket Tervező előzetesen 

jóváhagyásra megküldött Megrendelőnek és azt Megrendelő a tervközi egyeztetés során 

jóváhagyott. 

 A 4 - 8. részajánlati körökre vonatkozóan: Tervezőnek törekedni kell a tervezés során a 

jelenlegi homlokzati kép összhatására, megjelenésének megtartására. Tervező köteles az 

energetikai számítások ismeretében előzetes egyeztetés keretében – melyről 

Megrendelőt is értesíteni kell – az illetékes Főépítész jóváhagyását kérni a tervezett 

homlokzati hőszigetelő elemekre, homlokzat tagoltságára, díszítettségre és a 

megőrzendő jelenlegi díszítőelemekre. A tervek véglegesítése csak az illetékes 

Főépítész jóváhagyását követően történhet. 

 Szükséges az induló és a cél állapot bemutatásával a fejlesztés várható energia 

megtakarítás adatainak számítása, a fejlesztések költségvonzatának illetve a fajlagos 

értékek becslése. 

 Szükséges a jelenlegi állapotról fotódokumentáció készítése. Fotódokumentációban 

épületenként maximum 10 fotó szükséges, fényképeket jellemző megnevezéssel kell 

ellátni. Az épületekről nézeti- és jellemző részletekre vonatkozó képeket kell készíteni. 

 A tervdokumentáció szükséges tartalmi elemei: 

 a tervezett állapotra építészeti tervek: 1:100 méretarányban alaprajzok, homlokzati 

nézetek és jellemző metszetek rétegrendek megjelenítésével, 1:20 méretarányban 

valamennyi jellemző szerkezeti kialakítást tartalmazó alaprajzi és metszeti 

megjelenítésben is ábrázolt csomóponti rajzok, 
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 műszaki leírás, rétegrendi leírás, alkalmazandó anyagok és szerkezetek fő műszaki 

paramétereinek, és jellemzőinek bemutatása, a becsült keletkező hulladék (fajtái, 

mennyisége), és a lehetséges ártalmatlanítás módjának bemutatása, 

 a kiegészítő hőszigetelés elhelyezésre vonatkozóan a statikai megfelelőség 

bemutatása, 

 tűzvédelmi és villámvédelmi fejezetrész, 

 kizárólag 4 - 8.  részajánlati körre vonatkozóan: városképi megfelelőség bemutatása, 

látványterv, 

 kizárólag 9. részajánlati körre vonatkozóan: háztartási méretű (50 kW) napelem 

rendszer telepítésének kiviteli szintű tender tervdokumentációja (telepítési vázrajz 

szükséges méretaránya 1:100), melyben szükséges bemutatni az elhelyezésre és a 

statikai megfelelőségre vonatkozó vizsgálatot, szükség szerinti födém 

teherelosztására vonatkozó tervdokumentációt (kialakítási tervek szükséges 

méretaránya 1:50), a tartószerkezet kialakítására vonatkozó tervdokumentációt és 

szerelési leírást (szerelési tervek szükséges méretaránya 1:100, a csomóponti 

részletrajzok szükséges méretaránya 1:10), az elektromos hálózati csatlakozási 

feltételeket, elektromos tervdokumentációt (nyomvonal tervek szükséges 

méretaránya 1:100), az illetékes áramszolgáltató hozzájárulásához szükséges 

dokumentációt.  

 kizárólag 4, 5, 6 és 8. részajánlati körre vonatkozóan: településképi bejelentési 

dokumentáció, melynek tartalmaznia kell örökségvédelmi munkarészt. A 

munkarészben a beavatkozással érintett szerkezetek (homlokzat, nyílászáró) 

értékvizsgálatát kell bemutatni. 

 tervezett állapotra vonatkozó 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti energetikai 

számítás az alábbi monitoring mutatók meghatározásával: 

 megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év) 

 fejlesztés eredményeként elért becsült éves elsődleges energia-

megtakarítás (kWh/év) 

 fejlesztés eredményeként elért becsült éves primer energia felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

 fejlesztés eredményeként elért becsült éves üvegházhatású gáz (ÜHG) 

kibocsátás csökkenés (tonna CO2 egyenérték) 

 munkaterület szakaszos rendelkezésre állásának bemutatása, 

 a fejlesztés beruházási költségvonzatára vonatkozó piaci viszonyok vizsgálata, 

(indikatív árajánlat) 

 árazott és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés. A költségvetésben 

szükséges a nyílászáró cseréjére vonatkozóan utalni, hogy az árképzést hogyan 

befolyásolja a munkaterület szakaszos rendelkezésre állása. 

 fotódokumentáció 

 Kizárólag 4-8. részajánlati körre vonatkozóan engedélyek, hozzájárulások, 

egyeztetések: 

 Településképi bejelentés és a hozzá kapcsolódó egyeztetések. 

 A tömegközlekedési járművek felsővezeték és közvilágítás felfüggesztéseinek 

áthelyezésével kapcsolatos ügyintézés.  
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 Kizárólag 9. részajánlati körre vonatkozóan engedélyek, hozzájárulások, egyeztetések: 

 Az illetékes áramszolgáltatói hozzájárulás és a hozzá kapcsolódó egyeztetések. 

 

d) Tervező feladata a helyszíni felméréseket és az energetikai számítások elkészítését 

követően a javasolt fejlesztés Megrendelő részére történő bemutatása.  

 

e) A feladat kiterjed a tervezési munkák során legalább 10 munkanaponkénti Megrendelői 

tervközi egyeztetés lefolytatására, a hatósági és szolgáltatókkal történő egyeztetések 

lefolytatására és a szükséges engedélyeztetési eljárások kezdeményezésére. Megrendelő 

vállalja, hogy a bejelentési dokumentációk benyújtásához szükséges Vagyonkezelői 

meghatalmazást megadja. 

 

f) A feladat kiterjed az esetleges jogszabályi változásából adódó tervdokumentációk 

aktualizálására és az érintett dokumentumokon történő átvezetésekre a szerződéskötéstől 

számított 3 évig.  

 

g) Tervezőnek rendelkezésre kell állnia a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó projekt 

konzultációkra, továbbá a kivitelezés beszerzési eljárása (ajánlattevő által kiegészítő 

tájékoztatás kérésekre határidőben történő válaszadás), valamint a kivitelezés során a 

tervekkel kapcsolatos kérdések kapcsán.  

 

 

IV. Az épületek bemutatása: 

 

I. MH EK KÖZPONTI TELEPHELY: 

 

 I. számú Kórházi épület 

Alapadatok 

Építés éve: 1899 (emeletráépítés 1936) 

Szintek száma: pince + 3 szint + magas tető 

Bruttó szintterület: ~3710 m
2
   

Beépített légköbméter: 13 710 lm
3
  

Homlokzat felülete: ~2 090 m
2
 

Födém felülete: 1 295 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~620 m
2
 

Funkció: kórházi 

Általános műszaki állapot: megfelelő 

 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10.–2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 2381,4 GJ. 

 

Épületszerkezet 
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- Tartószerkezet: beton sávalap, tégla falazat, a födémek helyenként pillérekkel 

alátámasztott mestergerendák, acélgerendák közötti beton boltozattal, vagy sík 

födémmel készültek, a zárófödém felül bordás vasbeton; kétállószékes fa fedélszék 

- Külső határoló falak: két oldalon vakolt 65-77 cm vtg. nagyméretű tégla falazat a 

földszinten, 50-60 cm vtg kisméretű az emeleteken 

- Zárófödém: felül bordás vasbeton 

- Homlokzati nyílászárók: alumínium szerkezetű, hővisszaverő üvegezésű, hőszigetelt, 

kívül fix árnyékolóval, belül szalagfüggöny árnyékolóval, az észak-nyugati oldalon 

hangszigetelő kivitelben (súlyozott léghanggátlás: 42 dB) 

- Homlokzatburkolat: vakolt 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 

 

 

 IV. számú Kórházi épület 

Alapadatok: 

Építés éve: 1899 

Beépített alapterület: 3710 m
2 

Szintek száma: 4 

Szintenkénti alapterület: ~ 928 m
2 

Homlokzat felülete: ~2 080 m
2
 

Födém felülete: ~1 295 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~630 m
2
 

Fűtött légköbméter: 13710 m
3
 

Funkció: kórházi 

 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10.–2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 2381,4 GJ. 

 

Épületszerkezet: 

 Hagyományos szerkezetű, tégla falazatú épület, műszaki állapota megfelelő, szerkezeti 

probléma nem tapasztalható. 

 Homlokzati vakolata omladozó, sok helyen a homlokzati vakolat hiányos, a 

homlokzati díszek több helyen meglazultak. 

 A nyílászárók többségében hagyományos fa szerkezetűek, rosszul záródnak, kapcsolt 

gerébtokos kivitelű ablakok. Az utcafronton alumínium szerkezetű nyílászárók is 

találhatóak. 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 
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 VII. számú kórházépület 

Alapadatok 

Építés éve: 1899 

Szintek száma: 4 szint 

Szintenkénti alapterület: ~ 928 m
2 

Hasznos alapterület: 1 529 m
2
 

Beépített légköbméter: 5 114 lm
3
 

Homlokzat felülete: ~1 500 m
2
 

Födém felülete: ~795 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~520 m
2
 

Funkció: kórházi 

Általános műszaki állapot: megfelelő 

 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10.–2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 888,3 GJ. 

 

Szerkezet: 

 Hagyományos szerkezetű, tégla falazatú épület, műszaki állapota megfelelő, 

szerkezeti probléma nem tapasztalható. 

 Homlokzati vakolata helyenként hiányos, általános állapota jó. 

 A nyílászárók fa és acélszerkezetűek, rossz hőtechnikai tulajdonságokkal bírnak. 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 

 

 

II. MH EK PODMANICZKY UTCAI TELEPHELY: 

 

 I. számú Kórházi épület 

Alapadatok: 

Építés éve: 1927 

Szintek száma: 6 

Beépített alapterület: 3 379 m
2 

Szintenkénti alapterület: ~ 560 m
2
 

Beépített légköbméter: 8 880 lm
3 

Homlokzat felülete: ~1 880 m
2
 

Födém felülete: ~700 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~ 600 m
2
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Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10. – 2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 2519,8 GJ. 

 

Épületszerkezet 

- Hagyományos szerkezetű, tégla falazatú épület, műszaki állapota megfelelő, szerkezeti 

probléma nem tapasztalható. 

- Homlokzati vakolata omladozó, sok helyen a homlokzati vakolat hiányos, a homlokzati 

díszek több helyen meglazultak. 

- A nyílászárók többségében hagyományos fa szerkezetűek, rosszul záródnak kapcsolt 

gerébtokos kivitelű ablakok. Az utcai szinten alumínium szerkezetűek az ablakok, 

hasonlóan a fa szerkezetű ablakokhoz ezek a nyílászárók is rosszul záródnak. 

Egyebek 

- Az épület homlokzatán megőrzendő díszítő elemek találhatóak 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 

 

 

 II. számú Kórházi épület 

Alapadatok: 

Építés éve: 1927 

Szintek száma: 6 

Szintenkénti alapterület: ~ 660 m
2
 

Beépített alapterület: 3979 m
2 

Beépített légköbméter: 11 789 lm
3
 

Homlokzat felülete: ~2 610 m
2
 

Födém felülete: ~800 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~690 m
2
 

 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10. – 2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 3345,3 GJ. 

 

Épületszerkezet 

- Hagyományos szerkezetű, tégla falazatú épület, műszaki állapota megfelelő, szerkezeti 

probléma nem tapasztalható. 

- Homlokzati vakolata omladozó, sok helyen a homlokzati vakolat hiányos, a homlokzati 

díszek több helyen meglazultak. 

- A nyílászárók többségében hagyományos fa szerkezetűek, rosszul záródnak kapcsolt 

gerébtokos kivitelű ablakok. Az utcai szinten alumínium szerkezetűek az ablakok, 

hasonlóan a fa szerkezetű ablakokhoz ezek a nyílászárók is rosszul záródnak. 

 

Egyebek 
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- Tömegközlekedési jármű felsővezetéke az épülethez került felfüggesztésre. 

- Az épület homlokzatán megőrzendő díszítő elemek találhatóak 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 

 

 

 „A” jelű kórházi épület 

Alapadatok: 

Építés éve: 1940 

Beépített alapterület: 3719 m
2 

Szintek száma: 6 

Szintenként: 639 m
2 

Beépített légköbméter 13 220 lm
3
 

Homlokzat felülete: ~1 080 m
2
 

Födém felülete: ~800 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~270 m
2
 

 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10.–2015.09 közötti időszak földgáz fogyasztása: 3751,4 GJ. 

 

Épületszerkezet 

- Az épület hagyományos falazat és födémszerkezetű, műszaki állapota megfelelő, 

szerkezeti probléma nem tapasztalható. 

- Homlokzati vakolata jó állapotban van, 2009. évben került átfestésre. A homlokzatai 

vakolat hőszigetelés szempontjából nem megfelelő. 

- A homlokzati nyílászárói - az I. emeleti szintet kivéve - fa szerkezetűek, rosszul 

záródnak. A kórház kp. műtőblokkjának zsilipsávja az  A-ép. I. emeleti szinten 

található, aminek az átadása 2001-évben volt és ezzel egy időben az I. emeleti szintek 

műanyag nyílászáróval (16 db) kerültek kialakításra. 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 

 

 

 „B” jelű kórházi épület 

Alapadatok: 

Építés éve: 1942 

Beépített alapterület: 1111 m
2 

Szintek száma: 7 

Szintenkénti alapterület: 156 m
2 
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Beépített légköbméter: 3 830 m
3
 

Homlokzat felülete: ~700 m
2
 

Födém felülete: ~400 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~235 m
2
 

 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10.–2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 1086,8 GJ. 

 

Épületszerkezet 

- Hagyományos szerkezetű, tégla falazatú épület, műszaki állapota megfelelő, szerkezeti 

probléma nem tapasztalható. 

- Homlokzati vakolata omladozó, sok helyen a homlokzati vakolat hiányos, a homlokzati 

díszek több helyen meglazultak. 

- A nyílászárók többségében hagyományos fa szerkezetűek, rosszul záródnak kapcsolt 

gerébtokos kivitelű ablakok, az ablak faszerkezetei korhadtak, javításuk nem lehetséges. 

 

Egyebek 

- Tömegközlekedési jármű felsővezetéke az épülethez került felfüggesztésre. 

- Az épület homlokzatán megőrzendő díszítő elemek találhatóak. 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 

 

 

 „SZ” jelű kórházi épület 

Alapadatok: 

Építés éve: 1942 

Szintek száma: 4 

Szintenkénti alapterület: 157 m2 

Hasznos alapterület: 627 m
2 

Beépített légköbméter: 1 896 m
2
 

Homlokzat felülete: ~ 528 m
2
 

Födém felülete: ~200  m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~110  m
2
 

 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10.–2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 538,0 GJ. 

 

Épületszerkezet 

 Acélszerkezetű és tégla kitöltő falazatú épület. 
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 Homlokzati vakolata omladozó, sok helyen a homlokzati vakolat hiányos, a 

homlokzati díszek több helyen meglazultak. 

 A nyílászárók egy része hagyományos fa szerkezetű, a többi nagy felületű, íves és 

acélszerkezetű. 

 

Egyebek: 

 Tűzoltó gépjármű útvonal vezet át az épület alatt. 

 Tömegközlekedési jármű felsővezetéke az épülethez került felfüggesztésre. 

 Az épület homlokzatán megőrzendő díszítő elemek találhatóak 

 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint a 

nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét tartalmazza. 

 

 „C” jelű kórházi épület 

Alapadatok: 

Építés éve: 1942 

Beépített alapterület: 5 380 m
2 

Szintek száma: 7 

Szintenkénti alapterület: 769 m
2 

Beépített légköbméter: 18 559 m
3
 

Homlokzat felülete: ~1 930 m
2
 

Födém felülete: ~805 m
2
 

Homlokzati nyílászárók felülete: ~775 m
2
 

Fűtési rendszer: 

Központi gázkazánnal elállott rendszer. 

2014.10.–2015.09. közötti időszak földgáz fogyasztása: 5 266,4 GJ. 

Épületszerkezet 

- Hagyományos szerkezetű, tégla falazatú épület, műszaki állapota megfelelő, szerkezeti 

probléma nem tapasztalható, a belső udvar felőli erkélylemezek megerősítése 

folyamatban van. 

- Homlokzati vakolata omladozó, sok helyen a homlokzati vakolat hiányos, a homlokzati 

díszek több helyen meglazultak. 

- A nyílászárók többségében hagyományos fa szerkezetűek, rosszul záródnak kapcsolt 

gerébtokos kivitelű ablakok, az ablak faszerkezetei régi, elöregedett, korhadt, javításuk 

nem lehetséges. 

Fejlesztési cél: 

A fejlesztés az épület külső fal, zárófödém és lábazati utólagos hőszigetelését, valamint 

a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét és a tetőszerkezetére háztartási 

méretű (50 kW) napelem rendszer telepítését tartalmazza. 

 

Csatolva:  

 Telephelyek helyszínrajzai  /2 lap/  
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2. sz. melléklet a 733-25/2016 nyt. számú KKD-hez 

 
  

 
FELOLVASÓLAP 

 

1. Ajánlattevő neve
1

P:  

 Kapcsolattartó neve:  

 Ajánlattevő címe:  

 Ajánlattevő telefonszáma:  

 Ajánlattevő telefaxszáma:  

 Ajánlattevő e-mail címe:  

 

2. Az ajánlat tárgya: „MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési 

feladatai a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” 

 

3. Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei (a megpályázni kívánt részajánlati 

kör(ök)re vonatkozóan töltendő ki): 

1. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

2. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

3. részajánlati kör: 

                                                 
TP

1
PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös 

ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni 

valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. 
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Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

4. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

5. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

6. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

7. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 
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(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

 

8. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

9. részajánlati kör: 

Ajánlati ár 

Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

   

 
Késedelmi kötbér: …………………… 

(1 % - 5% közötti érték adható meg) 

 

Teljesítési határidő (napban):…………………… 

(90-110 nap közötti érték adható meg) 

 

Kelt: 

 

______________________ 

 Cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet a 733-25/2016 nyt. számú KKD-hez 

 

  HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM 

         BESZERZÉSI HIVATAL                                                          . számú példány 

Nyt. szám: 

Szerződés azonosító: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

TERVEZET 

 

 

 

 

 

mely létrejött a 

 

HM Védelemgazdasági Hivatal 
 

 

és a 

 

 

****** 
 

között 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2016 - 
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A SZERZŐDÉS ALANYAI 
 

 

MEGRENDELŐ: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági 

Hivatal 

(továbbiakban: Megrendelő) 

Képviseli: Fodor Péter ezredes, főigazgató 

Címe: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37 

Telefon: +36 1 236 5114 

Telefax: +36 1 236-5128 

Pénzforgalmi jelzőszáma: MÁK 10023002 – 00333520–00000000 

Adóazonosító száma: 15714015-2-51 

  

TERVEZŐ: *** 

(továbbiakban: Tervező) 

Képviseli: *** 

Címe: *** 

Telefon:  *** 

Telefax: *** 

Cégjegyzékszáma: *** 

Pénzforgalmi jelzőszáma: *** 

Adószáma: *** 

 

A továbbiakban együttesen Felek. 

 

 

 

PREMBULUM 

 

Az „Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi 

Központ épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott KEHOP – 5.2.1-15-

2015-00005 azonosító számú „Épületenergetikai korszerűsítés az MH EK – 

Honvédkórházban” című projekt vissza nem térítendő, 100 %-os EU-s forrású támogatására 

Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között támogatási szerződés jött létre.  Jelen 

szerződés a fent említett projekt érdekében valósul meg. 

 

A jelen tervezési szerződés, mely létrejött Megrendelő meghatalmazása alapján a 

Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont alapján, a Kbt. 113. § (1) 

bekezdés figyelembevételével nemzeti nyílt eljárásrendben lefolytatott 68000/16-23/57  eljárás 

azonosítójú közbeszerzési eljárás eredményeként a Megrendelő és az eljárásban nyertes 

Ajánlattevő (Tervező), továbbiakban együttesen Felek között az …………… nyt. számú 

ajánlattételi felhívás, kiegészítő közbeszerzési dokumentum és mellékletei, a helyszíni 

bejárásról készült jegyzőkönyvek, valamint a nyertes ajánlat alapján az alulírott helyen és 

napon, az alábbi feltételekkel: 

Fenti okmányok jelen szerződés szerves részét képezik. 
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1. A Szerződés tárgya és értéke 

1.1. A szerződés tárgya: 

 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a 

KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” az alábbiak szerint: 

 

1. részajánlati kör: MH EK Központi telephely I. számú épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

2. részajánlati kör: MH EK Központi telephely IV. számú épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

3. részajánlati kör: MH EK Központi telephely VII. számú épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

4. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely I. számú épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

5. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely II. számú épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

6. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely A. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

7. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely B. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

8. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely Sz. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai  

9. részajánlati kör: MH EK Podmaniczky utcai telephely C. jelű épület energetikai 

fejlesztésének tervezési feladatai 

 

1.2. A feladat részletezése: A műszaki követelményekben meghatározottak szerint az 

érintett épületek jelen állapotra vonatkozó hiteles energetikai tanúsítványának, az 

épületenergetikai fejlesztésekre vonatkozó kiviteli szintű tender tervdokumentációjának 

és mellékleteinek elkészítése, továbbá amennyiben releváns engedélyezési 

tervdokumentáció készítése, az illetékes hatósági/áramszolgáltatói engedélyezési eljárás 

kezdeményezése és az engedély/hozzájárulás beszerzése. 

 

1.3. Teljesítés helye:  
1- 3. részajánlati körre vonatkozóan:  

MH Egészségügyi Központ Központi telephely (1134 Budapest XIII. kerület, Róbert 

Károly krt. 44.) 

 

4-9. részajánlati körre vonatkozóan:  

MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephely (1062 Budapest VI. kerület, 

Podmaniczky utca 111.) 

 

Tervek benyújtásának helyszíne: 

HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság (1095 Budapest IX. ker. 

Soroksári út 152. VII. épület 1. emelet 126.sz. iroda) 
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2. Tervezői díj 

 

2.1. A tervezői díj egyösszegű átalányáron kerül elszámolásra, mely tartalmazza a Tervező 

jelen szerződés ellátása keretében felmerülő valamennyi feladatának díját és költségét. 

 

2.2. Az 1.1.-1.2. pontokban meghatározott feladat tervezői díja: (ajánlat szerint) nettó 

………. forint + …………… forint ÁFA, azaz bruttó ……………… forint. 
 

Részajánlati körök: Nettó ár (Ft) ÁFA 27% Bruttó ár (Ft) 

1. részajánlati kör:    

2. részajánlati kör:    

3. részajánlati kör:    

4. részajánlati kör:    

5. részajánlati kör:    

6. részajánlati kör:    

7. részajánlati kör:    

8. részajánlati kör:    

9. részajánlati kör:    

 

 

3. A szerződés időtartama, teljesítés és annak feltételei 

 

3.1. A szerződés határozott időtartamra jött létre.  

 

3.2. A szerződés időtartama  
 

Teljesítés határideje 1-9 részajánlati körre vonatkozóan:  

Megrendelő részére a hiteles energetikai tanúsítvány, a kiviteli szintű tender 

tervdokumentáció és mellékleteinek benyújtása, valamint a 4-8. részajánlati körre 

vonatkozóan: a szükséges településképi bejelentési engedélykérelem hatóság részére 

történő benyújtása, a 9. részajánlati körre vonatkozóan: a szükséges áramszolgáltatói 

hozzájárulás iránti kérelem illetékes áramszolgáltató részére történő benyújtása a 

szerződés aláírásától számított…… nap. (ajánlat szerint) 

 

A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás 

hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi 

átvizsgálásának, valamint az illetékes hatósági engedélyezési eljárás időtartama. 

 

3.3. Tervező az előteljesítés jogát fenntartja. 

 

3.4. Szállítandó példányszám az 1 – 9. részajánlati körökre vonatkozóan:  

 

a) Épületenkénti hiteles energetikai tanúsítvány A4 méretben, 4 nyomtatott és 3 

elektronikus példányban digitális adathordozón (CD), 

b) 4-8. részajánlati körre vonatkozóan: településképi bejelentési tervdokumentáció 

hatóság részére az által előírt, méretben és nyomtatott példányszámban, továbbá 
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Megrendelő részére egy nyomtatott és egy elektronikus példányban (Word 

formátumban és PDF formátumban) digitális adathordozón (CD),  

c)  4-8. részajánlati körre vonatkozóan: településképi bejelentési engedélykérelem, 

valamint benyújtására vonatkozó igazoló elismervény, 

d) Kiviteli szintű tender tervdokumentáció, a fejlesztésekre vonatkozó 

munkanemenkénti tételes árazott és árazatlan költségvetés kiírással, energetikai 

számítással és fotódokumentációval A4 méretben, 4 nyomtatott továbbá 3 

elektronikus példányban (Word formátumban és PDF formátumban) digitális 

adathordozón (CD), 

e) 9. részajánlati körre vonatkozóan: Illetékes áramszolgáltatói hozzájárulási kérelem, 

valamint illetékes áramszolgáltatói hozzájárulás iránti kérelem benyújtására 

vonatkozó igazoló elismervény, 

f) A kiviteli szintű tender tervdokumentációra és mellékleteire vonatkozó Megrendelő 

befogadó és jóváhagyó nyilatkozata, 

g) Energetikai Szakértő Tanúsító és a Megrendelő közös nyilatkozata az energetikai 

tanúsítvány és a tervezett állapotról szóló számítás megfelelőségéről valamint a 

megállapított indikátorok célértékeiről. 

 

3.5. Tervező az Ajánlattételi felhívásban, Kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és a 

helyszíni bejárásokon készült emlékeztetőkben megfogalmazott funkcionális, műszaki 

és egyéb követelményeknek valamint a KEHOP-5.2.1 jelű „Egyházi fenntartású 

kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai 

fejlesztése” című pályázati felhívásra vonatkozó KEHOP szabályrendszer előírásai 

szerint továbbá a hatályos jogszabályi, szakmai (MSZ szabványokban foglalt előírások) 

előírásoknak megfelelően köteles elvégezni a tervezési munkákat. Tervező vállalja, 

hogy a meghatározott feladatot a Megrendelő azon céljának megfelelően végzi el, mi 

szerint a Megrendelő nevezett ingatlan energetikai fejlesztését a terv alapján kívánja 

elvégeztetni. 

 

3.6. A Tervező által elkészített tervdokumentációk alapján, amennyiben releváns a 

szükséges engedélyek kiadására az arra illetékes építés hatóság jogosult. Az 

engedélyezési terv készítése során Tervező köteles a terveket a szakhatóságokkal és az 

engedélyező hatósággal – melyről Megrendelőt értesíteni kell – is egyeztetni. Az 

engedélyezési eljárás kezdeményezése és szükséges hatósági engedély beszerzése 

Tervező feladatát képezi. A hatósági engedélyt Megrendelő nevére kell megkérni, 

kiállíttatni. Megrendelő vállalja, hogy a bejelentési dokumentációk benyújtásához 

szükséges Vagyonkezelői meghatalmazást megadja. 

 

3.7. A Tervezőnek az engedélyezési tervet a hatósághoz történő benyújtása előtt a 

Megrendelőnek jóváhagyásra be kell nyújtani. A Megrendelő az engedélyezési 

tervdokumentáció véleményezésére egyeztetést hív össze a benyújtást követően, a 

benyújtáskor egyeztetett időpontra.  

 

3.8. Tervező vállalja, hogy az engedélyezési tervet az engedélyező hatóság esetleges 

hiánypótlási felhívásában foglaltaknak, illetőleg más észrevételeinek megfelelően külön 

szerződésmódosítás, illetőleg külön díjazás nélkül a hatóság által meghatározott 

határidőben pótolja, az engedélyezési tervet annak megfelelően módosítja, és a 

hatóságnak benyújtja. 
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3.9. Az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó feladat akkor tekintett teljesítettnek, 

amennyiben a Tervező a tervet – szükség esetén kijavított – a hatóság által 

meghatározott példányszámban a Hatóságnak benyújtja és a Hatóság a benyújtásról 

szóló igazolást kiadja, melynek alapján Megrendelő a teljesítést írásban elfogadottnak 

nyilvánítja.  

 

3.10. Tervező a kiviteli szintű tender terv készítését a helyszíni felméréseket és az ezek 

alapján elkészített energetikai számítások Megrendelő részére történő bemutatását 

követően Megrendelővel folytatott 10 munkanaponkénti tervközi egyeztetések alapján 

végzi. Tervezés során csak azon gyártmányok és típusok alkalmazhatók, melyeket 

Tervező előzetesen jóváhagyásra megküldött Megrendelőnek és azt Megrendelő a 

tervközi egyeztetés során jóváhagyott.  

 

3.11. A kiviteli terv elkészítésére vonatkozó feladat akkor tekintett teljesítettnek, amennyiben 

a Tervező a tervdokumentációt és mellékleteit – szükség esetén javított – a 3.4. pontban 

meghatározott példányszámban Megrendelő részére átadta és a Megrendelő a teljesítést 

írásban elfogadottnak nyilvánítja. 

 

3.12.  Tervező vállalja továbbá, hogy a kiviteli terv Megrendelői jóváhagyása során a 

tervközi egyeztetése során esetlegesen felmerült és jegyzőkönyvben rögzített 

feladatokat a terv módosításával külön szerződésmódosítás, illetőleg külön díjazás 

nélkül a jegyzőkönyvben a javítási feladat nagyságrendje alapján meghatározott 

határidőre elvégzi. 

 

3.13.  Tervező köteles kizárólag I. osztályú minőségű, magyarországi felhasználási 

engedéllyel rendelkező anyagot betervezni, illetve I. osztályú minőségű teljesítést 

előírni. Felelősséggel tartozik az általa készített tervdokumentáció szakszerűségéért, 

megvalósíthatóságáért, valamint a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok 

betartásáért. 

 

 

3.14. Tervező feladata elkészíteni az épületek jelen állapotra vonatkozó hiteles energetikai 

tanúsítványát a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással. A tanúsítványt a 

176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet szerint, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 

„Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények épületenergetikai 

szakértői részszakterület” szakterület/részszakterület megnevezésű, „SZÉS6” 

szakterület/ részszakterület jelölésű (SZÉS6/SZÉSZ8 – a szakterület/részszakterület 

korábbi jelölése) és/vagy „TÉ” jelölésű energetikai tanúsítói az épületek energetikai 

szakértés végzésére jogosultsággal és 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező és a Magyar 

Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett 

jogosultsággal szereplő illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 

esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplő, vagy a letelepedés 

szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal 

rendelkező „Szakértő” és/vagy „Tanúsító” szakembernek kell készítenie. 

 

3.15. A tervezési feladatot az alábbiak szerint kell elkészíteni: 

 

3.15.1. A tervezést az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló hatályos 

7/2006 (V.24.) TNM rendelet előírásainak és az energiahatékonyságról szóló 

2012/27/EU irányelvek figyelembevételével kell végezni. 
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3.15.2. A tervezés során figyelemmel kell lenni a KEHOP 5.2.1 (korábban KEHOP 5.8.0) 

pályázati konstrukció szerinti támogathatósági szempontokra, a fejlesztésnek az 

épületeken ténylegesen energia-megtakarítást célzó beruházásnak kell lennie.  

3.15.3. Tervezés során szükséges a fejlesztés szabályozási környezetének megállapítása, a 

fejlesztés megvalósíthatóságát befolyásoló helyi (önkormányzat, építési hatóság, 

közműszolgáltató) előírások, szabályozások figyelembevétele. 

3.15.4. Szükséges a fejlesztéssel érintett épületek energiaigényének meghatározása a kapott 

közműadatok, a helyszíni felmérések és az elvégzett vizsgálatok alapján. 

3.15.5. A fejlesztések műszaki igényszintjét Tervező köteles a tervezés során 

Megrendelővel 10 munkanaponként tervközi egyeztetést tartani. Tervezés során 

csak azon gyártmányok és típusok alkalmazhatók, melyeket Tervező előzetesen 

jóváhagyásra megküldött Megrendelőnek és azt Megrendelő a tervközi egyeztetés 

során jóváhagyott. 

3.15.6. A  4 - 8. részajánlati körökre vonatkozóan: Tervezőnek törekedni kell a tervezés 

során a jelenlegi homlokzati kép összhatásának, megjelenésének megtartására. 

Tervező köteles az energetikai számítások ismeretében előzetes egyeztetés 

keretében – melyről Megrendelőt is értesíteni kell – az illetékes Főépítész 

jóváhagyását kérni a tervezett homlokzati hőszigetelő elemekre, homlokzat 

tagoltságára, díszítettségre és a megőrzendő jelenlegi díszítőelemekre. A tervek 

véglegesítése csak az illetékes Főépítész jóváhagyását követően történhet. 

3.15.7. Szükséges az induló és a cél állapot bemutatásával a fejlesztés várható energia 

megtakarítás adatainak számítása, a fejlesztések költségvonzatának illetve a fajlagos 

értékek becslése. 

3.15.8. Szükséges a jelenlegi állapotról fotódokumentáció készítése. Fotódokumentációban 

épületenként maximum 10 fotó szükséges, fényképeket jellemző megnevezéssel kell 

ellátni. Az épületekről nézeti- és jellemző részletekre vonatkozó képeket kell 

készíteni. 

3.15.9. A tervdokumentáció szükséges tartalmi elemei: 

a) a tervezett állapotra építészeti tervek: 1:100 méretarányban alaprajzok, homlokzati 

nézetek és jellemző metszetek rétegrendek megjelenítésével, 1:20 méretarányban 

valamennyi jellemző szerkezeti kialakítást tartalmazó alaprajzi és metszeti 

megjelenítésben is ábrázolt csomóponti rajzok, 

b) műszaki leírás, rétegrendi leírás, alkalmazandó anyagok és szerkezetek fő műszaki 

paramétereinek, és jellemzőinek bemutatása, a becsült keletkező hulladék (fajtái, 

mennyisége), és a lehetséges ártalmatlanítás módjának bemutatása, 

c) a kiegészítő hőszigetelés elhelyezésre vonatkozóan a statikai megfelelőség bemutatása, 

d) tűzvédelmi és villámvédelmi fejezetrész, 

e) kizárólag 4-8. részajánlat körre vonatkozóan: városképi megfelelőség bemutatása, 

látványterv, 

f) kizárólag 9. részajánlat körre vonatkozóan: háztartási méretű (50 kW) napelem rendszer 

telepítésének kiviteli szintű tender tervdokumentációja (telepítési vázrajz szükséges 

méretaránya 1:100), melyben szükséges bemutatni az elhelyezésre és a statikai 

megfelelőségre vonatkozó vizsgálatot, szükség szerinti födém teherelosztására 

vonatkozó tervdokumentációt (kialakítási tervek szükséges méretaránya 1:50), a 

tartószerkezet kialakítására vonatkozó tervdokumentációt és szerelési leírást (szerelési 

tervek szükséges méretaránya 1:100, a csomóponti részletrajzok szükséges méretaránya 
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1:10), az elektromos hálózati csatlakozási feltételeket, elektromos tervdokumentációt 

(nyomvonal tervek szükséges méretaránya 1:100), az illetékes áramszolgáltató 

hozzájárulásához szükséges dokumentációt.  

g) kizárólag 4, 5, 6 és 8. részajánlat körre vonatkozóan: településképi bejelentési 

dokumentáció, melynek tartalmaznia kell örökségvédelmi munkarészt. A munkarészben 

a beavatkozással érintett szerkezetek (homlokzat, nyílászáró) értékvizsgálatát kell 

bemutatni. 

h) tervezett állapotra vonatkozó 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti energetikai számítás 

az alábbi monitoring mutatók meghatározásával: 

 megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év) 

 fejlesztés eredményeként elért becsült éves elsődleges energia-

megtakarítás (kWh/év) 

 fejlesztés eredményeként elért becsült éves primer energia felhasználás 

csökkenés (PJ/év) 

 fejlesztés eredményeként elért becsült éves üvegházhatású gáz (ÜHG) 

kibocsátás csökkenés (tonna CO2 egyenérték) 

i) munkaterület szakaszos rendelkezésre állásának bemutatása, 

j) a fejlesztés beruházási költségvonzatára vonatkozó piaci viszonyok vizsgálata, 

(indikatív árajánlat) 

k) árazott és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés. A költségvetésben 

szükséges a nyílászáró cseréjére vonatkozóan utalni, hogy az árképzést hogyan 

befolyásolja a munkaterület szakaszos rendelkezésre állása. 

l) fotódokumentáció 

 

3.15.10. Kizárólag 4 - 8. részajánlati körre vonatkozóan engedélyek, hozzájárulások, 

egyeztetések: 

- Településképi bejelentés és a hozzá kapcsolódó egyeztetések. 

- A tömegközlekedési járművek felsővezeték és közvilágítás 

felfüggesztéseinek áthelyezésével kapcsolatos ügyintézés.  

 

3.15.11. Kizárólag 9. részajánlati körre vonatkozóan engedélyek, hozzájárulások, 

egyeztetések: 

- Az illetékes áramszolgáltatói hozzájárulás és a hozzá kapcsolódó 

egyeztetések. 

 

 

4. Kijelentések, kellék,- és jogszavatosság 

 

 

4.1. A Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a 

Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői 

felelősségbiztosítással.  

 

4.2. A Tervező kijelenti, hogy dokumentáció saját szellemi terméke és más személyek, vagy 

szervezetek jogait nem sérti. A Tervező a tervdokumentáció készítése során szerzett 
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információkat, valamint az elkészült tervdokumentációt egyéb munkái során nem 

használhatja fel. 

 

4.3. A Tervező külön díjazás nélkül vállalja a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó 

projekt konzultációkon való részvételét, továbbá a Tervező által készített 

tervdokumentáció alapján Megrendelő által a kivitelezés tárgyában lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevő által kiegészítő tájékoztatás kérésekre 

határidőben történő válaszadást, illetve a tervek alapján történő kivitelezés során 

Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadást, szükség esetén ennek 

érdekében lefolytatásra kerülő helyszíni egyeztetéseken való részvételét, illetve a terv 

hibájából adódó tervmódosítások elkészítését továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró 

átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvételét.  

 

4.4. A tervezői feladat részét képezi a tervdokumentáció alapján a kivitelezés tárgyában 

lefolytatandó közbeszerzési eljárás keretében felmerülő ajánlattevői, kivitelezői 

kérdések külön díjazás nélküli megválaszolása is. 

 

4.5. A Tervező külön díjazás nélkül vállalja a Megrendelő által a kivitelezés tárgyában 

lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői kérdésekre történő 

válaszadást és a kivitelezés teljesítését lezáró átadás-átvételi eljáráson való hivatalos 

részvételét.  

 

4.6. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabály, hatósági előírás, 

szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Költségviselő 

szerződés szerinti használati jogát, annak megszerzését, illetve gyakorlását bármilyen 

módon vagy mértékben korlátozná, kizárná, illetve terhére a szerződésben foglaltakon 

túl fizetési kötelezettséget eredményezne. 

 

4.7. A Tervező kötelezettséget vállal és szavatol azért, hogy a Megrendelő a teljesítés során 

keletkező valamennyi szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, 

határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerezzen. A Tervező biztosítja továbbá, hogy a Tervezési szerződés alapján a 

Megrendelő jogot szerez a szerzői jogi védelem alá eső alkotások (tervek) 

átdolgozására, az adott ingatlan vonatkozásában a kivitelezés megvalósításához 

kapcsolódó egyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kiindulási adatszolgáltatásként 

korlátozás nélkül felhasználására, a kivitelezés megvalósulását követően felmerülő 

átalakítási, bővítési igények esetén a továbbtervezésre, engedélyeztetésre, pályáztatások 

során tenderdokumentációk részeként való szerepeltetésre. A Tervező külön szavatol 

azért, hogy az átadásra kerülő dokumentumok egyes elemeinek felhasználásával 

kapcsolatban harmadik személyek szerzői vagy személyiségi jogi alapon a 

Megrendelővel szemben igényt nem érvényesítenek. 

 

4.8. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti 

minden kötelezettséget – ezen belül különösen a Feladat teljesítésére irányuló 

tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel 

és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő 

szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, valamint 

az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és 

hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti valamint a jelen szerződésben meghatározott 

előírásoknak megfelelően teljesíti.  
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4.9. A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, az általa készített tervek és dokumentációk tartalmának szakszerűségéért, 

valós állapotnak megfelelő tartalmáért, valamint a jogszabályok és egyéb szakmai 

szabályok betartásáért továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 

egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 

4.10. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha 

a Költségviselő a terveket elfogadta és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából 

továbbadta. A Tervező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem 

korlátozza és nem zárja ki az, hogy a Feladat elvégzése során, illetőleg a tervek 

átadásakor a Költségviselő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítésével kapcsolatban.  

 

4.11. A Tervező a szerződésben előírtakon túl olyan tervdokumentációt köteles szolgáltatni, 

mely a korszerű műszaki követelményeknek és a hatósági előírásoknak, engedélyeknek 

megfelel, és egyben igazoltan kielégíti a gazdaságosság szempontját is.  

 

4.12. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki 

előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges 

módosításokat valamennyi tervben át kell vezetni. A már megvalósult (és a Megrendelő 

által igazolt) részteljesítések vonatkozásában a Tervező köteles teljesítés során a 

későbbi munkarészek miatt szükségessé váló módosításokat átvezetni. 

 

4.13. Amennyiben a teljesítési időtartamot követően a kivitelezés megvalósulásáig a 

vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek 

annak hatálya alá esnek, úgy Tervező külön díjazás nélkül Megrendelő külön kérésére 

vállalja a tervdokumentációk aktualizálását és az érintett dokumentumokon történő 

átvezetéseket a szerződéskötéstől számított 3 évig. 

 

4.14. A szerződés tárgya szerinti tervezési feladat módosítása kizárólag a szerződés 

módosításával történhet, csak abban az esetben, ha a szerződés szerinti feladat a 

módosítás hiányában nem teljesíthető. 

 

4.15. Tervezői díj módosítása kizárólag a tervezési feladat módosítása esetén, a tervezési 

feladat módosítására irányuló szerződésmódosításban érvényesíthető. A 

szerződésmódosítás során a Szerződő Felek a beszerzési szabályok figyelembevételével 

kötelesek eljárni. 

 

4.16. Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, 

megvizsgálása és felmérése hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden 

olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és 

teljesítéséhez szükségesek. Ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket a tervezői díj 

tartalmazza. 

 

4.17. A Tervező köteles a tervek készítése során a szükséges egyeztetéseket teljes körűen 

lefolytatni, az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervek mellékleteként 

határidőre leszállítani. Az ehhez szükséges munkaközi tervek biztosításának költségét a 

tervezői díj tartalmazza. 
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4.18. A Tervező kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő felé minden olyan, felmerülő 

költségnövekedés tekintetében, amely a Tervező adatgyűjtési vagy egyeztetési 

kötelezettségének megszegése miatt, vagy bármely egyéb Tervezőnek felróható okból 

bekövetkezett tervhibából fakad. 

 

 

5. Fizetési feltételek 

 

5.1. A szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel Megrendelő a KEHOP 5.2.1-15-

2015-00005 azonosító számú „Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

épületenergetikai fejlesztése” című támogatási szerződés alapján az abban 

meghatározott összegben rendelkezik. A szerződés összegének finanszírozása 100 %-

ban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretéből származó vissza 

nem térítendő támogatásból, utófinanszírozási formában valósul meg a 272/2014. 

(XI.5.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.  

 

5.2. A feladat elszámolása részajánlati körönként egy végszámlával történik. Részszámla 

benyújtására nincs mód. 

 

5.3. Megrendelő előleget nem fizet. 

 

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező a végszámla benyújtására az alábbiak 

szerinti jogosult:  
 

 

5.5. Végszámla benyújtásának feltétele a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladat 100%-

os teljesítése, az 1-9. részajánlati körre vonatkozóan: a hiteles energetikai tanúsítvány, a 

kiviteli szintű tender tervdokumentáció és mellékleteinek Megrendelő részére történő 

benyújtása, a 4-8. részajánlati körre vonatkozóan: a szükséges településképi bejelentési 

engedélykérelem illetékes hatóság részére történő benyújtása és annak igazolása, a 9. 

részajánlati körre vonatkozóan: a szükséges szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelem 

illetékes áramszolgáltató részére történő benyújtása és annak igazolása, valamint az 1-9. 

részajánlati körre vonatkozóan: a Megrendelő általi teljesítés igazolása. A teljesítési 

igazolásokat a 12.2. pontban megnevezett Megrendelő kijelölt képviselője igazolhatja.  

 

5.6. A számla kiegyenlítésének feltételei: 

 

5.6.1. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 150./B pont szerint a Kbt. 135. § 

(3)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.  

 

5.6.2. Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tag legkésőbb a 

teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy közülük melyik mekkora 

összegre jogosult az ellenértékből. 

 

5.6.3. Az összes Tervezőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók 

egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből Ajánlattevői konzorcium 

esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelni az alvállalkozóját. 

 

5.6.4. A fővállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell 

arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók az ellenszolgáltatásból 
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mekkora összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket szólítani az elszámoló 

bizonylataik kiállítására. 

 

5.6.5. Az 5.5.4. pont szerinti nyilatkozatot követően a teljes teljesítésről az ÁFA 

törvénynek megfelelő fővállalkozói elszámoló bizonylatot kell kiállítani, részletezve 

abban az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét. 

 

5.6.6. Amennyiben a Tervező és alvállalkozók nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, kötelesek benyújtani a tényleges kifizetés időpontjától 

számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

 

5.6.7. A Megrendelő a Tervezőt és alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatást közvetlenül 

utalja át minden egyes Tervezőnek és alvállalkozónak a 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdés szerint. 

 

5.6.8. A végszámlát 3 példányban a Megrendelőnek kell benyújtani. A számlához csatolt 

okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számlán a szerződés azonosító 

számát fel kell tüntetni. A számlát az általános forgalmi adóról szóló törvény és az 

adózás rendjéről szóló törvény 36/A. § szerint kell kiállítani.  

5.6.9. A számlán az alábbi kifizetőhelyet kell feltüntetni: 

HM Védelemgazdasági Hivatal 

Számlaszáma:   10023002-00333520-00000000 

Cím:   1135 Budapest, Lehel u. 35-37. 

Adószám:   15714015-2-51 

 

5.6.10. Amennyiben a számla és mellékletei az alaki és tartalmi követelményeknek nem 

felel meg, akkor a Megrendelő hiány pótlására a számlát Tervezőnek visszaküldi. A 

számla ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő vonatkozásában 

halasztó hatályú. A Tervező részéről ismételten kiállított és a Megrendelő felé 

benyújtott számla kifizetése a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül 

esedékes. 

 

 

6. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

6.1. Megrendelő Tervező külön írásbeli kérelmére biztosíthatja a tárgyi feladat 

végrehajtásához szükséges helyszíni előkészítő munkák, illetve feltáráson alapuló 

felmérés lehetőségét. Tervező köteles betartani a honvédségi területen történő 

munkavégzés alábbi szabályait: 

 

a) Az érintett intézménybe/objektumba történő belépés csak belépési engedéllyel 

rendelkezők részére lehetséges. 

Belépési engedély biztosításához a helyszíni vizsgálat megkezdése előtt az érintett 

intézmény/objektum vezetője részére az alábbi adatok írásban történő leadása 

szükséges: 

- személyi adatok (név, születési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz.) 

- gépjárművek adatai (típus, szín, rendszám)  
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b) Belépési engedéllyel nem rendelkező személyeknek, illetve járműveknek az 

intézmény/objektum területére történő beengedését a katonai szervezet megtagadja, 

ezért a Tervező többletköltséget nem számíthat fel, akadályoztatást nem eszközölhet. 

c) Tervező részéről az érintett intézményben/objektumban csak olyan munkavállaló 

tartózkodhat, aki a Tervező, illetve alvállalkozója alkalmazásában áll, betartva az 

intézményre/objektumra vonatkozó rendszabályokat. 

d) Tervező a munkaterületre történő ki-be közlekedése során a közlekedési és a 

kapcsolódó balesetvédelmi-, munkavédelmi előírásokat kötelesek betartani és 

alkalmazottaival betartatni. 

e) Tervező vállalja, hogy az érintett katonai szervezet alaprendeltetésében meghatározott 

feladatai végrehajtása során a Tervező helyszíni vizsgálatait időszakonként 

akadályozhatja. A ténylegesen felmerült akadályoztatás időpontját és időtartamát az 

érintett katonai szervezet kijelölt képviselője igazolja. 

f) Tervező tudomásul veszi, hogy a helyszíni vizsgálat "működő egészségügyi 

intézményben" történik, ezért a munkáját úgy szervezi és végzi, hogy az a lehető 

legkisebb mértékben zavarja az ott lévő állományt és a betegeket. 

g) Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója 

megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt 

vagy annak lezárása után tudomására jutó minősített információ védelmét. 

  

6.2. Biztonsági feltételek: 

6.2.1. A Tervező a pályázati felhívásban és az átadott dokumentációban közölt, az 

energetikai vizsgálat készítése és a tervezési munkák során birtokába jutott 

információkat és terveket minősített anyagként kezeli, melyről harmadik félnek 

adatot nem szolgáltat ki, illetve nem nyilatkozik. Az energetikai vizsgálat készítése 

és a tervezési munkák során a Tervező birtokában lévő dokumentációt, annak 

részeit vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint a szerződés szerinti 

tervek és dokumentációk elkészítésére. 

 

6.2.2. Az energetikai vizsgálat készítése és tervezési munkák során a biztonsági 

intézkedések betartását a szerződő felek által kijelölt személyeken kívül a feladat 

kapcsán érintett katonai szervezet által kijelölt személyek ellenőrizhetik. 

 

6.3. A Megrendelő minőségellenőrzési tevékenysége semmilyen módon nem érinti a 

Tervező felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.  

 

6.4. Tervezőnek a tervezés során az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni. A 

jogszabályok felsorolása nem teljes körű, ez azonban a Tervezőt nem jogosítja az egyéb 

jogszabályok és előírások figyelmen kívül hagyására. A Tervező felelőssége az aktuális 

és érvényben lévő nemzeti és nemzetközi jogszabályok alkalmazása. 

- KEHOP 5.8.0 pályázati konstrukció pályázati felhívása és általános pályázati 

útmutatója. (Letölthető: http://www.pályázat.gov.hu/pályázati dokumentáció) (a 

pályázati felhívás megjelenésekor a KEHOP 5.8.0.jelű konstrukcióhoz tartozott, melyet 

az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a KEHOP fejlesztési keretének 2016 évi 

módosítása kapcsán átsorolt KEHOP 5.2.1.-be) 

- Terézváros Építési Szabályzata (TÉSZ)  

- 45/2013 (XII.19.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-

testületének önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról; 

http://www.pályázat.gov.hu/pályázati
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- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet; 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének 

b) pontja; 

- az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX törvény; 

- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI..5.) Korm. rendelet;  

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §. 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről. 

- 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról; 

- 203/1998 (XII.19.) Korm. rendelet  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról; 

- 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondiciónáló 

rendszerek energetikai felülvizsgálatáról; 

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról; 

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről; 

- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 

- 17/2008 (VIII.30) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 

telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 

37/2007.(XII.13) ÖTM rendelet módosításáról; 

- 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 

tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról; 

- Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendelete, valamint a 2009/28/EK és a 

2006/32/EK irányelvei; 

- 40/2002. (III. 21.) Kormányrendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi 

és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

szabályairól; 

- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

- CM (2002) 49 NATO Biztonság Politikai és kapcsolódó direktívák; 

- 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről és kapcsolódó kormányrendeletek; 

- a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó 

eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009 (I.30.) HM 

rendelet 

- Egyéb, a tervezésre vonatkozó jogszabályok, előírások. 
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7. Kötbér 

 

7.1. Amennyiben a Tervező a szerződést olyan okból kifolyólag késedelmesen teljesíti, 

amelyért felelős, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: a nettó 

tervezői díj ….. %-a/nap, maximum a nettó tervezői díj 20%-a. (ajánlat szerint) 

 

7.2. Hibás teljesítés esetén a Tervezőt a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű 

kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás 

bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő. 

 

7.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének 

kötelezettsége alól. 

 

7.4. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést 

amennyiben a Tervező a tervek elkészítésére vállalt teljesítési határidőt legalább 30 

munkanappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére 

meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a késedelmi kötbér mértéke eléri a 

maximális értéket, vagy a hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a maximális értéket, 

vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. 

Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból meghiúsul, 

amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek 

alapja a tervezői díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a. 

 

7.5. A kötbért a Tervező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak 

kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. 

 

7.6. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő 

egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 

 

 

7.7. Megrendelő hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. 

 

7.8. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

- Tervező vagy Alvállalkozója megsérti a szerződés 13.9. pontjában meghatározott 

titoktartási kötelezettségét; 

- Tervező megszegi a szerződés 13.10. pontjában a foglalt összeférhetetlenségi 

szabályokat; 

- Tervező a Megrendelőnek történő előzetes bejelentése nélkül Alvállalkozót vesz 

igénybe; 

- A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Tervező a pályázás, illetve a 

szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot 

szolgáltatott; 

- Tervező szerződészegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri 

felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ 

el. 
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8. Késedelmes fizetés 

 

8.1. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződés 5.5.7. pontjában meghatározott 

határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után a 

Tervező részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni. 

Megrendelő hivatkozik a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényre. 

 

8.2. A Tervező késedelmi kamatának érvényesítése céljából fizetési felszólító levelet küld a 

Megrendelő nevére és címére. 

 

 

9. Akadályközlés 

 

9.1. Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, 

köteles a másik Felet az akadály felmerülése után, annak megjelölésével haladéktalanul, 

de legkésőbb két munkanapon belül írásban, Tervező a Megrendelőt a 06-1/358-6148 

faxszámra, Megrendelő a Tervezőt az …… fax/e-mail címre értesíteni az akadály 

jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével.  

 

9.2. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben foglaltak teljesítésének késedelme. 

 

9.3. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik Fél 

igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét. 

  

9.4. Akadályközlés esetén az azt közlő Félnek bizonyítási kötelezettsége van.  

 

10. Vis maior 

 

10.1. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem 

felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő 

kötelmeik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását 

követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám 

következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az 

említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen, de nem 

kizárólagosan: 

 

a. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók); 

b. tűz, robbanás, járvány; 

c. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; 

d. háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, 

mozgósítás,  rekvirálás vagy embargó; 

e. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 

terrorcselekmények; 

f. zendülés, rendzavarás, zavargások. 

 

10.2. Vis maior események kihatásai: 

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a 

szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen 

szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a 

fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan 

késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a 
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kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A 

fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, 

amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. 

 

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is 

értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a 

mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket 

mikor foganatosítják. 

 

 

11. A szerződés módosítása 

 

11.1. A Szerződés feltételeit a Felek a beszerzési eljárási rendnek megfelelően írásban 

módosíthatják a Kbt. 141. § figyelembevételével. 

 

 

12. Kapcsolattartás a teljesítés során 

 

12.1. Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt képviselő: 

- név: 

 

12.2. Megrendelő teljesítésigazolásra kijelölt képviselői:  

- név: 

 

12.3. Tervező képviselője: 

- név: 

 

12.4. Építész Tervező adatai: 

- név: 

- kamarai névjegyzékszám: 

 

12.5. Energetikai Szakértő Tanúsító adatai: 

- név: 

- kamarai névjegyzékszám: 

 

13. Egyéb rendelkezések 

 

13.1. Tervező haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel minden olyan körülményt, 

amely a Támogatási Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési 

határidőket érdemben érinti. 

 

13.2. Tervező a Tervezési szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. 

Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a 

teljesítést terhesebbé.  

 

13.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Tervező köteles őt 

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felelős. Ha 

azonban Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, akkor a Megrendelő 

utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a tevékenységét folytatni. 

 



 41 

13.4. Megrendelő hivatkozik a Kbt. 138 § (3) bekezdésére. 

 

13.5. Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében részéről eljáró személyek 

vele a munkajogi, illetve az egyéb irányadó jogszabályi feltételeknek megfelelő jogi 

kapcsolatban vannak. Azon jogkövetkezményekért, melyek az ezen követelményeknek 

nem megfelelő személyek bármilyen típusú foglalkoztatásából erednek, Tervező teljes 

körűen helytáll.  

 

13.6. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 

megszegéséből eredő károkért felelősséggel tartozik.  

 

13.7. Tervező a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján elismeri az Állami 

Számvevőszék jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések 

ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában. 

  

13.8. Tervező a 355/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján elismeri a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések 

ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.  

 

13.9. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen beszerzési eljárás eredményeképpen 

létrejövő szerződés tartalmára vonatkozó, illetve a szerződés teljesítése során 

tudomására jutott, érdekkörébe tartozó információkat bizalmasan kezeli, azokat 

harmadik fél tudomására csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozza, illetve 

kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója 

megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt 

vagy annak lezárása után tudomására jutó minősített információ védelmét. 

  

13.10. Tervező kötelezi magát arra, hogy a jelen beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő 

szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 25. §-

ban részletezett összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.  

 

13.11. Amennyiben szerződő feleknek jelen szerződésből eredően jogvitájuk keletkezik, úgy 

azt elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kívánják megoldani. Ennek sikertelensége 

esetére a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság 

illetékességét ismerik el.  

 

13.12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  

2013. évi V. törvény –szabályai, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályok irányadóak. 

 

13.13. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező 

szervezeti változások esetén a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő 

egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint 

eljárni. Megrendelő a szervezeti változásokat követően írásban ad tájékoztatást a 

Tervező részére (megnevezések, számlázás, kapcsolattartók, stb.). 

 

13.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:  

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
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tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy 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. 

 

13.15. Szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a Megrendelő jogosult 

felmondani a szerződést , vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a 

Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben is. Továbbá kijelentik, hogy tudomásuk 

van arról is, hogy a Megrendelő köteles felmondani a szerződést vagy – a Ptk.-ban 

foglaltak szerint – attól elállni a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdésében foglalt esetekben. 

 

13.16. Jelen szerződés – melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 példányban írták alá – mindkét fél általi 

aláírását követően az utolsó aláírás napján lép hatályba. 
 
Melléklet: Vállalkozói nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bek. szerint  /   lap/ 

 
Budapest, 2016.  Budapest, 2016.  

  

A Megrendelő részéről: A Vállalkozó részéről: 

 

 

…………………………………. 

Fodor Péter ezredes 

HM Védelemgazdasági Hivatal 

főigazgató 

ph. 

 

 

……………………………………… 

*** 

*** 

*** 

ph. 
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4. sz. melléklet a 733-25/2016 nyt. számú KKD-hez 

 
I. AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK 

 

1. sz. minta 

        

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 12.  PONTJA SZERINTI 

KIZÁRÓ OKOKRÓL 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontok 

 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 

5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében”  

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § 

(1) – (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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2. sz.minta 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 12. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ 

OKOKRÓL 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont 

 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 

5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében”  

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

(Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:  

 

Kbt. 62.§ (1) bekezdés: 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

1.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is 

nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem 

jegyeznek/jegyeznek
2
.  

 

2.) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett
3
 ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja, ra)- rb) 

vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó 

lakóhelyéről: 

 
Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye: 

1.  

2.  

…  

 

VAGY* 

 

2.b) Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja  ra),- rb), vagy rc)-rd), 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.  

 

Kelt: 

 

 

* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó 

                                                 
2 A megfelelő rész aláhúzandó! 
3 Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát.  

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 



 45 

3. sz. minta 

 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 12. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ 

OKOKRÓL 

 

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

esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezet vonatkozásában a 

Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés foglalt kizáró okok fenn nem állásáról 

 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 

5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m :  

 

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására 

igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62.§ (1)-(2) 

bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt: ………………, 2016. …………… „…” 

 

 

 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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4. sz. minta 

 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 13. PONTJA SZERINTI 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI  KÖVETELMÉNYEKRŐL 

 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 

5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt P1.) 

gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. 

 

 

 

Kelt: ………………, 2016. …………… „…” 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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5. sz. minta 

 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 13. PONTJA SZERINTI 

MŰSZAKI ÉS SZAKAMI ALKALMASSÁGI  KÖVETELMÉNYEKRŐL 

 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 

5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” 

 

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M1.) 

műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. 

 

2. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő M2.) 

műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. 

 

 

 

Kelt: ………………, 2016. …………… „…” 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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6. sz. minta 

 NYILATKOZAT 

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára 

vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről 

 

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

………………………….…………….…………… (székhely: 

…………………………………………….……) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, 

jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

nyilatkozom 
 

arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja
4
 alapján 

átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát 

nyilatkozatomhoz csatolom. 

 

Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak 

változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a szerződésből eredő követelések 

elévüléséig. 

 

Kelt: 

P. H. 

……………………………… 

cégjegyzésre/aláírásra jogosult 

 

                                                 
4 3. § (1) E törvény alkalmazásában  

1. átlátható szervezet:  

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

személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 

részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 

szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 

működő részvénytársaság,  

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

megfelel a következő feltételeknek:  

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

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,  

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

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,  

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

társaságnak,  

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

joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 

szerinti feltételek fennállnak;  

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

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,  

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot 

meghaladó részesedéssel,  

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

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

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 
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Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó 

dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 

meghatározottak alapján 

 

A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja 

szerinti gazdálkodó szervezetek esetében 

 

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a 

………………………………………………………………………………… (cégnév) 

………………………………………………………………………………… (székhely) 

………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban 

található, amely  

a)  [a megfelelő aláhúzandó], 

 az Európai Unió tagállama,  

 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,  

 a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,  

 olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van. 

 

b) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 

11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és 

 

c) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti 

feltételek fennállnak. 

 

d) Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 

természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 

 

Sorszám Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve Részesedés 

mértéke %-ban 

     

     

     

 

Kelt: 

P. H. 

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

              cégjegyzésre/aláírásra jogosult 
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7. sz. minta 

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 23. D) 1-21. PONTJÁBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK 

 

„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztésének tervezési feladatai a KEHOP 

5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében” 

 

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására 

……………………………….. jogosult, amennyiben a  szerződés aláírására jogosult nem 

azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges. 

 

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes 

költséget magának Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 

közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így 

különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy 

eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel 

kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja 

visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 

 

3. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési dokumentumokat a szellemi alkotásokról szóló 

jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő 

bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történő – felhasználása jogellenes. 

 

4. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő 

kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden 

személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

 

5. A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót: 

- nem kívánok igénybe venni.  

- igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzandó) 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján 

- A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom 

venni:……………………………………………………….  

- Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): ……………………………… 

 

(Egy személynek vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 

határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi 

adó nélkül számított ellenértékéből.) 

  

6. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a 

szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t: 

- nem kívánok igénybe venni.  
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- igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzandó) 

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve, címe: 

 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik (az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése): 

  

  

  

 

7. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlattételi felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan.  

 

8. A Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom: 

- mikrovállalkozásnak 

- kisvállalkozásnak 

- középvállalkozásnak minősül. 

- nem tartozik a törvény hatálya alá. (a megfelelő aláhúzandó) 

9. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem 

teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma): ………………………………………. 

 

10. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések 

ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában. 

 

11. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 

finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében 

vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

 

12. Nyilatkozom az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 

36/A § elfogadásáról. 

 

13. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során 

nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi 

szabályokba ütköző személy. 

 

14. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, 

de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal 

megegyezik. 

 

15. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség 

belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a 

feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt. 
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16. Nyilatkozom a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki követelmények és 

tervezési szerződéses tervezet elfogadásáról. 

 

17. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak 

megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem 

kerülnek felszámításra. 

 

18. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be 

a cégbírósághoz.  

(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell 

benyújtani.) 

 

19. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában bejelentem az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, 

és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg 

– a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozó nem kerül 

igénybevételre, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan 

nyilatkozom az ajánlatkérő részére. 

 

20. Nyilatkozom, hogy az ajánlatom megfelel a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti 

követelményeknek (azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 

szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi rendelkezések írnak elő.) 

 

21. Nyilatkozom, hogy cégkivonatom tartalmazza a műszaki követelményekben meghatározott 

feladatokra vonatkozó (mérnöki szolgáltatás, tervezés) tevékenységi kört. 

 

Kelt: ………………, 2016. …………… „…” 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles az 1., 5-9., 13., 18., 19. 

nyilatkozatokat külön-külön megtenni. 

 


