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1. számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK 

 Oldalszám 

Fedőlap  

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap (2.melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján  

(3. számú melléklet)  

(Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be) 

 

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

(4. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat alvállalkozókról és a kapacitást nyújtó szervezetekről (adott 

esetben). (5./1 sz. melléklet) (Adott esetben az 5./2 melléklet és kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettség igazolása) 

 

Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban (6. számú 

melléklet) 
 

I. KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, 

alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában (6. sz. melléklet) 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja tekintetében az ajánlattevő 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az 

ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 

§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 

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

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.  

(6. számú melléklet) 

 

II. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
 

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 

szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, 

dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás 

mintája. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalva (7. sz. melléklet) 

 

Konzorciumi megállapodás 

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

 



 

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a 

tagok és a vezető között; 

a számlázás rendjét. 

III. SZAKMAI AJÁNLAT: ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 

ESETBEN) 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra! 

önálló 

melléklet

ben 

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
 

 



 

2. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

(önálló/közös ajánlattétel esetén) 

 

Kazincbarcika Város Önkormányzata 

 „Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” 

 

Ajánlattevő neve1:   

Ajánlattevő székhelye2:  

 

 

1. rész: Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 

 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
Egységár 

(nettó Ft) 

1 
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig kétoldali 

dúcolással, függőleges pallózással 2,01-5,00 m árokszélesség között, hézagos  
  

2 Nyíltvíztartás helyszínentartás 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval    

3 Biztonsági védőkorlát    

4 
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig IV. talajosztály  
  

5 

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, dúcolás nélkül 3,0 m2 

szelvényig 

  

6 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, homokos 

kavicsból, réteges elterítéssel I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja 

karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig  

  

7 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel I-IV. osztályú talajban gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a 

vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben  

  

8 
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel vezeték felett és mellett 

tömörségi fok: 85%  
  

9 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel talajosztály I-IV.    

10 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel talajosztály I-IV.    

11 Törmelék felrakása szállítóeszközre kézi erővel    

12 Törmelék lerakóhelyi díj    

13 
Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal 

vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő.  
  

14 
Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal 

vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 30 cm belső átmérő.  
  

15 
Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal 

vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 40 cm belső átmérő.  
  

16 Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból.    

17 
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- 

vagy műtárgybeton készítése. Kavicsbeton C16-16/KK-vz2 *** 350 cement  
  

18 
Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík 

felülettel.  
  

19 Külső-belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz,   

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes közös 

ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét is fel kell tüntetni! 
2 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, 

lakóhelye) mellett az egyes közös ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell 

tüntetni! 



 

íves felülettel.  

20 
Aknahágcsó beépítése köracélból. Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel Hvz 110 

, vízzáró cementhabarcs  
  

21 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel,    

22 
Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 48/48 méretű. 

Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs  
  

23 

Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró 

kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban. Hvz 110, vízzáró cementhabarcs 

Hvz 150, vízzáró cementhabarcs  
  

24 Vízzárósági vizsgálat, csatorna belmérete: 80 cm-nél kisebb.    

25 

Vasbeton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, beépített csatlakozó 

elemekkel, belső csőátmérő: 100 cm beton akna-fenékelem, gumigyűrűs illesztésű, 

künettel,  

  

26 
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő: 100 

cm, elem magassága: 30 cm Aknamagasító elem 100/25 cm  
  

27 
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő: 100 

cm, elem magassága: 50 cm Aknamagasító elem 100/50 cm  
  

28 
Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő: 100 

cm, elem magassága: 70 cm Aknamagasító elem100/75 cm  
  

29 
Vasbeton aknaszűkítő elhelyezése, gumigyűrűs kötéssel, bármely méretben Alsó 

szűkítő elem 100/75/80 cm  
  

30 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú 

csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 125 mm KG 

125 PVC csatornacső, D = 125 mm  

  

31 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú 

csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 160 mm KG 

160 PVC csatornacső, D = 160 mm  

  

32 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú 

csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 200 mm KG 

200 PVC csatornacső, D = 200 mm  
  

33 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú 

csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 315 mm KG 

315 PVC csatornacső, D = 315 mm  
  

34 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú 

csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 400 mm KG 

400 PVC csatornacső, D = 400 mm  

  

35 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 2,00 m hosszú 

csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül, külső csőátmérő: 500 mm KG 

500 PVC csatornacső, D = 500 mm  

  

36 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 125x45 fok,  
  

37 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 125x87 fok,  
  

38 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 125/110,  
  

39 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 125/125,  
  

40 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 125/110,  
  

41 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 125/125,  
  

42 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna csővégelzáró idom, KGK 125,  
  

43 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna tisztító idom, KGRE 125,  
  

44 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 125 mm csatorna szűkítő idom, KGR 125/110,  
  

45 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 160x45 fok,  
  

46 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 160x87 fok,  
  

47 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 160/110,  
  

48 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 160/125  
  



 

49 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 160/160  
  

50 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 160/110  
  

51 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 160/160,  
  

52 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna tisztító idom, KGRE 160,  
  

53 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna szűkítő idom, KGR 160/110  
  

54 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna szűkítő idom, KGR 160/125  
  

55 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 200x45 fok,  
  

56 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 200x87 fok,  
  

57 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 200/110,  
  

58 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 200/125,  
  

59 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 200/160, 
  

60 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 200/200,  
  

61 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 200/110,  
  

62 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 200/125,  
  

63 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 200/160,  
  

64 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 200/200,  
  

65 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna tisztító idom, KGRE 200,  
  

66 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna szűkítő idom, KGR 200/160,  
  

67 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 200 mm csatorna tokelzáró idom, KGM 200,  
  

68 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 250x45 fok,  
  

69 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 250x87 fok,  
  

70 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 250/110,  
  

71 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 250/160,  
  

72 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 250/200,  
  

73 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 250/250,  
  

74 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 250/110,  
  

75 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 250/160,  
  

76 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 250/200,  
  

77 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 250/250,  
  

78 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna csővégelzáró idom, KGK 250,  
  

79 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm csatorna szűkítő idom, KGR 250/200,  
  

80 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ív idom 45 fok, KGB 315x45 fok,  
  

81 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ív idom 87,5 fok, KGB 315x87 fok,  
  



 

82 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/110,  
  

83 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/160,  
  

84 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/200,  
  

85 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/250,  
  

86 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 45 fok, KGEA 315/315,  
  

87 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/110,  
  

88 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/160,  
  

89 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/200,  
  

90 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/250,  
  

91 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna ágidom 87 fok, KGEA 315/315,  
  

92 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 315 mm csatorna szűkítő idom, KGR 315/250,  
  

93 Csővezetékek bontása, NA 160 mm külső átmérő-ig    

94 Csővezetékek bontása, NA 160-299 mm külső átmérő között    

95 Csővezetékek bontása, NA 300-499 mm külső átmérő között    

96 
Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel 

utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C 12-24/KK  
  

97 

Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből 

Útszegélykő, 25/30/15 cm Kazincbarcika, C 10-16/FN  

  

98 
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel 

együtt, kézi erővel, légkalapáccsal  
  

99 
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel 

együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel  
  

100 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes 

letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével, vékony rétegben teríthető VRA-

8 jelű keverékekkel, 1,5-3,0 cm vastagságban VRA-8 jelű keverék, KZ adalékkal  

  

101 

Vak vagy zsugorodási hézag készítése egyrétegű zú- zottkőbeton burkolatba, a kiöntés 

alá tömítőzsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm 

szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással 

  

102 Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal    

103 Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal    

104 Előregyártott vasbetonlap burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel    

105 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel    

106 
Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- 

és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel  
  

107 

Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító 

jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útelzárást jelző tábla, fényvisszaverő, 

500x2000 mm  

  

108 Forgalomterelő műtárgy elhelyezése és visszabontása   

109 Km fuvardíj   

110 Kiemelő papucs   

111 Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, DURA habarccsal    

112 Vasbeton aknamagasító gyűrű (10 cm-es) elhelyezése   

113 Vasbeton aknamagasító gyűrű (6 cm-es) elhelyezése   

114 Vasbeton aknamagasító gyűrű (3 cm-es) elhelyezése   

115 Vasbeton szűkítő javító gyűrű (6 cm-es) elhelyezése   

116 Toktömítés készítése Poránhabbal   

117 Mapei Lamposilex (vízbetörés megszüntetése)   

118 Zúzott kő útalap készítés   

119 
Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, külső 

csőátmérő: 160 mm csatorna áttoló idom, KGU 160 
  

120 Beton járdalapok felszedése, alá ágyazat készítés, visszahelyezés   



 

2. További jótállás biztosítása (hónap) hónap 

 

 

2. rész: Dózsa György úti nyílt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 

 

1. Ajánlati ár (egyösszegű ajánlati ár - nettó Ft) nettó                          Ft 

2. További jótállás biztosítása (hónap) hónap 

 

 

3. rész: Nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciók 

 

1. Ajánlati ár (egyösszegű ajánlati ár - nettó Ft) nettó                          Ft 

2. További jótállás biztosítása (hónap) hónap 

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 



 

3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT3 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 

(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 

…………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… 

(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. 

(tisztség megjelölése), a Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által 

„Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” tárgyban 

megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

 

 

1. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az ajánlati felhívás és 

dokumentáció – általunk teljes körűen megismert – dokumentumain alapszik. 

 

2. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 

maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, 

hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlati felhívásban megjelölt 

időpontig fenntartjuk. 

 

3. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 

szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel 

teljesítjük. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
3Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 



 

 

4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT4 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 

(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 

…………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… 

(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. 

(tisztség megjelölése), a Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által 

„Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” tárgyban 

megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

 

1. A Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk  

 

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………-vállalkozásnak5 minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

hatálya alá6. 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
4Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 
5 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 

rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
6 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 



 

 

5. /1 sz. melléklet 

NYILATKOZAT7 

 

 

 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. 
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a 

Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Nyílt- és Zárt rendszerű 

csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” tárgyban megindított közbeszerzési 

eljárással összefüggésben. 

 

RÉSZ SZÁMA, MEGNEVEZÉSE8 

 

1. rész: Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 

 

2. rész: Dózsa György úti nyílt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 

 

3. rész: Nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciók 

 

 

 

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján9, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe10: 
 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján11, hogy a szerződés teljesítéséhez a 

1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 

alvállalkozókat veszem igénybe:  

 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben szerződést fog kötni 

  

 

3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó 

szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni12: 

                                                 
7Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként.  
8 Részenként külön-külön kell benyújtani! A nem kívánt rész törlendő! Nemleges 

tartalommal is be kell nyújtani! 
9 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván 

igénybe venni. 
10 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
11 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 



 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet erőforrására 

támaszkodik (a felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése) 

  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                                                                                                                         
12 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  



 

5/2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT13 

az erőforrások rendelkezésre állásáról 

 
 

RÉSZ SZÁMA, MEGNEVEZÉSE14 

1. rész: Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 

2. rész: Dózsa György úti nyílt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 

3. rész: Nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciók 

 

 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

alapján kijelentem, hogy a a Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által 

„Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója” tárgyban 

megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások 

az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Mellékelten csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

                                                 
13Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként! 

14 Részenként külön-külön kell benyújtani! A nem kívánt rész törlendő! 



 

6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

(Jelen nyilatkozat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg  

benyújtandó a Kbt. 69. § (2) és 114. § (2) bekezdés alapján) 

 

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

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint 

Ajánlatkérő által indított, „Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer 

rekonstrukciója” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a 

kizáró okok vonatkozásában: 

 

I. 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontban 

meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

II. 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót/alvállalkozókat, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő 

más szervezetet. 

 

III. 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet15 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy16 

a) az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról17: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________18 

 

                                                 
15 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
16 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
17 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 

r) pontja szerint tényleges tulajdonos: 

ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – 

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

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 

szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) 

bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,, 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 

huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 
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vagy 

 

b) az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincs. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

  

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) 

________________________________________ (székhely: 

______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet  cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 

____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 

______________________________), hogy a Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint 

Ajánlatkérő által indított, „Nyílt- és Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer 

rekonstrukciója” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 

 képviselőjének aláírása) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

 

 

 


