
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu 

 83/312-737, fax: 83/314-550 

 

Szám: 171-116-1/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 22-én 

tartandó ülésére a „Gyenesdiás Bem u. 25. előtti 273 hrsz. partfal stabilizációja (EBR: 

530 324) „építőipari kivitelezési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás tárgyában. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részéről a „Gyenesdiás Bem u. 25. előtti 273 hrsz. 

partfal stabilizációja (EBR: 530 324) építőipari kivitelezési munkálatok ellátása tárgyában 

2022.09.06-án kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 db árajánlat került benyújtásra az alábbiak 

szerint:  

 

Szervezet neve, címe Nettó 

ajánlattételi ár 

Áfa összege Bruttó 

ajánlattételi ár 

Unofix Szolgáltató Kft. (8314 

Vonyarcvashegy, Liszt Ferenc u. 9. 

Adószám: 26334057-2-20) 

13.196.500 Ft 3.563.055 Ft 16.759.555 Ft 

Baranya – Gép 2010 Építőipari és 

Földmunka-Kivitelező Kft. (7630 

Pécs, Bóbita u. 15. Adószám: 

11735421-2-20) 

13.121.000 Ft 3.542.670 Ft 16.663.670 Ft 

REMOROBOTIC Kft. (1051 

Budapest, Nádor u. 19. Adószám: 

27970559-2-41) 

12.512.000 Ft 3.378.240 Ft 15.890.240 Ft 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

Határozati javaslat: 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyenesdiás Bem u. 25. előtti 

273 hrsz. partfal stabilizációja (EBR: 530 324) építőipari kivitelezési munkálatai” tárgyában 

kiírt beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárásban a legkedvezőbb árajánlat 

benyújtja a REMOROBITIC Kft. (Budapest). 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.    

 

 

Gyenesdiás, 2022. 09. 20.  

 

 

 Gál Lajos 

 polgármester 

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


































GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu 

 83/312-737, fax: 83/314-550 

 

Szám: 171-117-1/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 22-én 

tartandó ülésére a „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék-

és infrastruktúrafejlesztés I ütem” című GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú 

projekthez kapcsolódó előfinanszírozás tárgyában.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba 

kapcsolását célzó termék-és infrastruktúrafejlesztés I ütem” című GINOP-7.1.9-17-2018-

00015 azonosítószámú projekt során módosítási kérelmet nyújtott be a pályázati 

költségsorok átcsoportosítására és a fizikai befejezés határidőjének meghosszabbítására 

vonatkozóan. A költségsorok átcsoportosítására a már megvalósult munkák díjának és az 

újonnan megvalósuló beruházások összegének a pályázati költségvetéssel való összhangba 

kerülése miatt volt szükség. A fizikai befejezés határideje pedig augusztus 31-ről november 30-

ára módosulna.   

A módosítás alapján tud megvalósulni az Iparosok útja (br. 15.544.968 Ft) és Malom utca 

aszfaltozása (br. 7.145.655 Ft), ezek vonzatai, mint közbeszerzési (br. 1.274.000 Ft) és műszaki 

ellenőri költségek (br. 299.720 Ft), valamint az átcsoportosítás révén megvalósulhat a 

Természet Háza előtti területen lévő játszótér fejlesztés (br. 8.825.167 Ft) és növényesítés, 

kertépítési szolgáltatások (br. 3.403.664 Ft).  

A módosítási igény 08. 31-én beadásra került, melynek elfogadási határideje várhatóan másfél-

két hónapot vesz igénybe. A módosítási igényben vállalt beruházásainknak november 30-ig 

meg kell valósulnia, melyhez a rendelkezésre álló összeg jelenleg 27.891.322 Ft.  

 

Jelenleg a pályázati költségvetésünkben le nem hívott előlegként szerepel 7.330.768 Ft, 

melyből Tartalék költségsoron szereplő összeg 3.619.500 Ft, ami nem hívható le, amíg a 

Tartalék költségsoron szerepel. A módosítási igény elfogadásával a költségátcsoportosítások 

után a probléma megoldódna, viszont addigra a vállalt beruházásokat meg kell valósítani, mivel 

a november 30-i határidőt tartanunk szükséges.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

Határozati javaslat: 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „A Festetics örökség bemutatását 

és hálózatba kapcsolását célzó termék-és infrastruktúrafejlesztés I ütem” című GINOP-7.1.9-

17-2018-00015 azonosítószámú projekthez a pályázati költségvetésben szereplő 3.619.500,-Ft 

összegű „Tartalék” költségsor összeg kifizetését a 2022. évi költségvetés tartalékalap terhére 

biztosítja.     

 

Gyenesdiás, 2022. 09. 20. 

 

 

 Gál Lajos 

 polgármester 

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Támogatást igénylő Költség kategória Költség típus Költség elem Nettó egységár

Bruttó 

egységár

Támogatási 

összeg

Megvalósított 

beszerzések nettó 

összege

Megvalósított 

beszerzések bruttó 

összege Részletezés

140 000 Ft 140 000 Ft

Tervekhez szükséges földmérési munkák 

elkészítése Németh Gyula ev. (3 ajánlat) + 140 000 Ft

920 000 Ft 1 168 400 Ft

Kiviteli tervek elkészítése VIA Project & 

Plan Kft (beszerzési eljárás) + 883 400 Ft

2.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek

Építéshez kapcsolódó 

költségek

Festetics Fűszerkert 

kialakítása

6 297 323 Ft 7 997 600 Ft 7 997 600 Ft 8 313 378 Ft 10 557 990 Ft

Festetics Fűszerkert kialakítása Libra-Ken 

Bt. (beszerzési eljárás) + 2 560 390 Ft

3. ktg sorról 2.404.623 Ft                                                       

7. ktg sorról 155.767 Ft

8 889 490 Ft 11 289 652 Ft

Természet Háza Látogatóközpont előtti 

terület rendezés munkálatai Libra-Ken Bt. 

(beszerzési eljárás)

2 680 050 Ft 3 403 664 Ft

Természet Háza egyéb munkálatok, 

növényesítés, kertépítési szolgáltatások 

Fest-Ép Bau Kft. (beszerzési eljárás) 

Plusz 3.522 Ft 

önrést kell 

biztosítani. 

12 240 132 Ft 15 544 968 Ft

Iparosok útja aszfaltozás Horváth-ép Kft. 

(Közbeszerzés)

5 626 500 Ft 7 145 655 Ft

Malom utca aszfaltozás Fisher Trade 2011 

Kft. (Közbeszerzés)

4.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek

Építéshez kapcsolódó 

költségek

Festetics Tanösvény

5 815 118 Ft 7 385 200 Ft 7 385 200 Ft 6 292 914 Ft 7 992 001 Ft

Festetics Tanösvény kialakítása Libra-Ken 

Bt. (beszerzési eljárás) + 606 801 Ft

5. ktg sorról 468.868 Ft                                                                                    

7. ktg sorról 137.933 Ft

5.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek

Építéshez kapcsolódó 

költségek

Festetics Fűszerkert parkoló

2 834 512 Ft 3 599 830 Ft 3 599 830 Ft 3 130 962 Ft 3 130 962 Ft

Festetics Fűszerkert parkoló kialakítása 

Libra-Ken Bt. (beszerzési eljárás) - 468 868 Ft

468.868 Ft a 4. költségsorra

6.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek Eszközbeszerzés költségei

Festetics Fűszerkert és 

Herbárium eszközök
1 999 229 Ft 2 539 021 Ft 2 539 021 Ft 1 994 160 Ft 2 532 583 Ft

Festetics Fűszerkert és Herbárium 

eszközök beszerzése Rózsahegyi Kft. 

(beszerzési eljárás) - 6 438 Ft

Ft6 438 

7.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata Tartalék Tartalék

Tartalék

2 850 000 Ft 3 619 500 Ft 3 619 500 Ft Tartalék - 3 619 500 Ft

883.400 Ft az 1. költségsorra                                                                     

155.767 Ft a 2. költségsorra                       

868.680 Ft a 3. költségsorra                                                                  

137.933 Ft a 4. költségsorra                                                                  

1.274.000 Ft a 8. költségsorra                                  

299.720 Ft a 9. költségsorra                                                                 

8. 

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek Közbeszerzési eljárás díja

Közbeszerzés

1 274 000 Ft 1 274 000 Ft

Iprosok útja és Malom utca 

aszfaltozásának közbeszerzési eljárásának 

költségei ALD Project Kft. (beszerzési 

eljárás) +1 274 000

7. ktg sorról 1.274.000 Ft

új költségsor

9.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek Műszaki ellnőr díja

Műszaki ellenőrzés

236 000 Ft 299 720 Ft

Iparosok útja és Malom utca építési 

műszaki ellenőri költsége Road Watch 

One Kft. (3 ajánlat) + 299 720 Ft

7. ktg sorról 299.720 Ft

új költségsor

10.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek Eszközbeszerzés költségei

Játszótéri eszközök 

beszerzése Természet Háza 

előtti területen 6 948 950 Ft 8 825 167 Ft

Természet Háza Játszótéri eszközök 

beszerzése JátszótérLiget Kft. (3 ajánlat) + 8 825 167 Ft

3. ktg sorról 8.825.167 Ft

új költségsor

73 307 678 Ft 58 686 536 Ft 73 304 762 Ft

Építéshez kapcsolódó 

költségek

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata3.

1.

Gyenesdiás 

Nagyközség 

Önkormányzata Projektelőkészítés költségei

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok költségei 

helyett tervezési költség

Pályázati költségvetési összegek Tényleges költségek

Költség átcsoportosítások

Természet Háza út 

aszfaltozása,  egyéb 

munkálatok helyett, 

Természet Háza egyéb 

munkálatok, Iparosok útja, 

Malom utca aszfaltozása

Tervezési költség Természet 

Háza fejlesztéshez helyett 

Tervezési költség Iparosok 

útja és Malom utca

285 000 Ft 285 000 Ft 285 000 Ft

3. ktg sorról 140.000 Ft                                                       

7. ktg sorról 883.400 Ft

37 383 939,00 Ft

140.000 Ft az 1. költségsorra                                   

2.404.623 Ft a 2. költségsorra                                     

8.825.167 Ft a 10. költségsorra                                            

plusz 868.680 Ft a Tartalék költségsorról                                                  

47 881 527 Ft47 881 527 Ft37 701 990 Ft



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu 

 83/312-737, fax: 83/314-550 

 

Szám: 171-118-1/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 22-én tartandó 

ülésére a „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú 

hasznosítása” című TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó „Elektromos töltőpontok kiépítése” beszerzési eljárás tárgyában. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részéről a „A gyenesdiási horgásztanyák 

fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” című TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-

00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó „Elektromos töltőpontok kiépítése” 

beszerzési eljárás tárgyában a 2022. 09. 13-án kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 db árajánlat 

került benyújtásra az alábbiak szerint:  

Szervezet neve, címe Nettó 

ajánlattételi ár 

Áfa összege Bruttó 

ajánlattételi ár 

Major Emil ev. 

(8313 Balatongyörök, Üst Gy. u. 71. 

Adószám: 54830718-1-40) 

32.618.062 Ft 8.806.877 Ft 41.424.939 Ft 

Szaki-Vill-Plusz Kft. (8314 

Vonyarcvashegy, Rákóczi F. u. 30/1. 

adószám: 12770906-2-20) 

25.090.814 Ft  6.774.520 Ft 31.865.334 Ft 

Somogyi Róbert ev. (8312 

Balatonederics, József A. u. 22. 

Adószám: 66177111-1-39) 

 30.108.976 Ft 8.129.424 Ft 38.238.400 Ft 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „A gyenesdiási 

horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” című TOP-1.2.1-

15-ZA1-2016-00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó „Elektromos töltőpontok 

kiépítése” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az 

összességében legkedvezőbb árajánlatot adó Szaki-Vill-Plusz Kft. (8314 

Vonyarcvashegy, Rákóczi F. u. 30/1. Adószám: 12770906-2-20) vállalkozással az 

„Elektromos töltőpontok kiépítése” munkálatokra nettó 25.090.814 Ft összegben 

szerződést köt, mely összegre a pályázati költségvetés nyújt fedezetet.  

2. A képviselő-testület az Áfa összegét Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 2022. 

évi tartalékalap terhére biztosítja. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti vállalkozói 

szerződés megkötésére. 

 

Gyenesdiás, 2022. szeptember 21.  

 

 

 Gál Lajos 

 polgármester 

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 

 

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 
 
 
 
 
 

„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Elektromos töltőpontok kiépítése” 

 
 
 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 
„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Elektromos töltőpontok kiépítése  
 

1. Ajánlattevő neve:Major Emil EV. 
 

2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 8313 Balatongyörök Üst Gy. u. 71. 
 

3. Ajánlattevő képviselője: Major Emil 
 

4. Ajánlattevő adószáma: 54830718-1-40 
 
 Telefon:+36308253064   Telefax: ……………E-mail: 

projektek2022@freemail.hu 

 

Értékelési részszempontok: 

 

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): Nettó 32 618 062 +Áfa, azaz           
41 424 939-Ft 

 

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) 24 hónap 

 

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 48  óra 

 
 
 
Kelt.:  
Balatongyörök 2022.09.14. 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 
  



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 

Alulírott, Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.,cég székhelye 8313 Balatongyörök 
Üst Gy. u. 71.cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák 

fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok 
kiépítése  

 
tárgyú beszerzési eljárásban  

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, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt 
alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:  
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült:  
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;  
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;  
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;  
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;  
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;  
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;  
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;  
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;  
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;  
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;  
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;  
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 



eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta;  
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;  
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem 
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;  
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 
nyilatkozat), amennyiben  
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és  
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg;  
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,  
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy  
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.  
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 



állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem 
lehet más módon orvosolni;  
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott 
- véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 
határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy 
bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott 
ki;  
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott beszerzési eljárásban az 
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, 
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges 
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy 
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében 
foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a 
Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;  
p) a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a 
szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős 
bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 
q) súlyosan megsértette a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 
meghozott - határozata megállapította.    
 
Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, 
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, 
amennyiben  
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy  
 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 

 
 
Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14.  
 

               …………………………… 
cégszerű aláírás 



3. sz. melléklet  

 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott, Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.; cég székhelye 8313 Balatongyörök Üst 
Gy. u. 71. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú 
beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy 

a) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni 

b) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni 

c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosunk nincs.* 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni, 
úgy jelen nyilatkozatban ismertetem valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó 
lakóhelyét. 

 

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása: 
Major Emil  
8313 Balatongyörök Üst Gy. u. 71. 
 

 

Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 

            
          

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
* A megfelelő pont aláhúzandó! 

 
  



4. sz. melléklet  
 

 
NYILATKOZAT 

 
 
 
Alulírott, Major Emil név) cégnév Major Emil EV..cég székhelye…8313 Balatongyörök Üst 
Gy. u. 71. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú 
beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására 
más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 
 

            
          

 

 

   
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.; cég székhelye 8313 Balatongyörök Üst 
Gy. u. 71. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú 
beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom 
 
a) a beszerzés azon részéről (részeiről), melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk  
igénybe venni: Nem! 
 
 
b) a fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az 
alábbi(ak): 
 

az ajánlat 
benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó 

neve  

 

az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó címe 

(székhelye) 

a beszerzés azon része (részei), 
melynek teljesítésében az ajánlat 

benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó részt vesz 

   

   

   
 
 
 
Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 
 
 
       

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak 
igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák 
ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
 
  



6. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ 
SZERVEZETRŐL 

      
Alulírott Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.; cég székhelye 8313 Balatongyörök Üst 
Gy. u. 71.cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú 
beszerzési eljárásban  

nyilatkozom, 
 
hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, illetve a szerződés 
teljesítéséhez az alábbi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek)et vesszük 
igénybe: 
 

Az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet neve  

 

Az alkalmasság 
igazolásában részt vevő 

szervezet címe (székhelye)

Azon alkalmassági 
követelmény, amely 

igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására 
(kapacitására) 
támaszkodik 

   

   
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a 6. sz. mellékletet. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
 
Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 
 
 
        

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem vesz igénybe 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet! Ebben az esetben értelemszerűen a 
megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
 
 



7. sz. melléklet 
 
 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET 
NYILATKOZATA 

 
Alulírott Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.; cég székhelye 8313 Balatongyörök Üst 
Gy. u. 71. alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 
„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 
Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

 

nyilatkozom, 
 
 
hogy nem állnak fenn velünk szemben a felhívásban előírt, azaz a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglalt kizáró okok, valamint megfelelünk a felhívásban előírt műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági követelménynek. 
 
 
 
Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 
 
 
   
      

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ezen nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe! 
  



8. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
      
 

 

Alulírott Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.; cég székhelye 8313 Balatongyörök Üst 

Gy. u. 71. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 

fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú 

beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további beszerzési dokumentumokban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és feltételt megismertük, 

megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

Elfogadjuk továbbá a dokumentáció IV. fejezetét képező szerződéstervezet feltételeit és 

nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, 

valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a 

vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük. 

 
 
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint * 
 
mikro-,  
 
kis-  
 
középvállalkozásnak minősül 
 
vagy nem tartozik a törvény hatály alá. 
 

 
Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 
 
      
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 



9. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

 
Alulírott Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.; cég székhelye 8313 Balatongyörök Üst 
Gy. u. 71. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú 
beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  
 
 

hogy megfelelünk a felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő felhívására az alkalmassági követelmény 
teljesítésére vonatkozó igazolás(oka)t benyújtjuk. 
 
 
 
Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



10. sz. melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

összeférhetetlenségről 
 
 

Alulírott Major Emil (név), cégnév Major Emil EV.; cég székhelye 8313 Balatongyörök Üst 
Gy. u. 71. cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú 
beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  

 

hogy nem áll fenn velünk szemben összeférhetetlenségi okok, továbbá a szerződés 
teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe 
veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá. 

 
Kelt.: Balatongyörök 2022.09.14. 
 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

1  210110016716 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 
földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m 
szélességig

480 m    0   8 541    0  4 099 680

2  210110016721 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 
földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 2,0 m 
földfúrással

3 m    0   16 614    0   49 842

3 K Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 
Meglévő térvilágítási lámpaoszlopok leszerelése

4 db    0   3 218    0   12 870

4 K Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése 
tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 30-
48 mm FXP TURBO, UV álló gégecső, FXP40

130 m    844   1 287   109 681   167 310

5  710012733463 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, 
cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 
tekercsben, DN 100 méretig, DN 63, KOPOS 
KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es 
tekercsben, DN 63, Cikkszám: KF 09063 
BA/CA/FA

425 m   1 261   1 521   535 925   646 425

6  710012733446 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, 
cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 
tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig, KOPOS 
KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es 
tekercsben, DN 40, Cikkszám: KF 09040 BA/FA

220 m    709   1 287   155 870   283 140

7  710020716585 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 
0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

200 m    218    117   43 680   23 400



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

8  710020716624 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-
6 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

30 m    553    234   16 575   7 020

9  710020716653 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-
16 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

60 m    952    293   57 096   17 550

10  710020716665 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-
16 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

120 m   1 469    293   176 280   35 100

11 K Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 
mm² 5x16 mm² YSLY-JZ hajlékony 
tömlővezeték védőcsőbe húzva

130 m   9 056   1 755  1 177 254   228 150



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

12  710020720380 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,36-0,65 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x4 mm²
(Térvilágítási kábel csere)

220 m   2 090   1 463   459 888   321 750

13  710020720392 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,36-0,65 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x6 mm²

55 m   3 089   1 463   169 884   80 438

14  710020720576 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,66-1,00 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x10 mm²

85 m   4 766   1 755   405 093   149 175

15 K Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m  Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x16 mm²

150 m   7 137   2 340  1 070 550   351 000

16  710020720782 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x25 mm²

20 m   11 661   2 340   233 220   46 800

17 K Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m NAYY-J 5x50 mm² földkábel

115 m   5 062   2 340   582 153   269 100

18  710030730891 Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, 4 pólusú, LEGRAND 
Lexic elosztóblokk 4P 100A 4x7 furat 
(Kat.szám:004884)

25 db   8 863   5 265   221 585   131 625



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

19  710030730850 Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, 2 pólusú, LEGRAND 
Lexic elosztóblokk 2P 100A 2x7furat 
(Kat.szám:004880)

25 db   5 335   4 388   133 380   109 688

20  710031268641 Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló 
szerszámmal, 10 - 25 mm², LEGRAND Starfix 
10mm2 érvéghüvely barna (Kat.szám:037669)

450 db    31    176   14 040   78 975

21  710032457291 Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló 
szerszámmal, 10 - 25 mm², LEGRAND Starfix 
16mm2 érvéghüvely hoszú fehér 
(Kat.szám:037670)

210 db    61    176   12 831   36 855

22  710040731612 Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, 
beépítéssel, tömeghatár: 10,1-15,0 kg/db között

230 kg    754   1 287   173 420   296 010

23  710044270204 Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fém 
bilincs tartósínre, Fintech  IPA 40 G F tüzihorg. 
csőbilincs menettel, M40 csőhöz, befogási 
tartomány: 38-47 mm, Cikkszám: 
4046933001581

170 db    909    176   154 479   29 835

24 K Szakaszolókapcsoló, olvadóbiztosítós 
szakaszolókapcsoló elhelyezése kalapsínes 
szerelőlapra, 64A-ig, 3 polusú SCHRACK 
AMPARO Leválasztó főkapcsoló, 63A, 3 pólusú

3 db   3 874   5 207   11 622   15 620

25 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú

121 db   1 314   3 452   159 030   417 632

26 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 16A, 1 pólusú

18 db   1 504   3 452   27 074   62 127



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

27 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 25A, 3 pólusú

2 db   4 733   5 207   9 467   10 413

28 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 40A, 3 pólusú

4 db   4 477   5 207   17 909   20 826

29 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 
pólusú és 3+N pólusú SCHRACK AMPARO 
Kismegszakító AMPARO 6kA, C 40A, 4 pólusú

3 db   5 880   6 084   17 640   18 252

30 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 
pólusú és 1+N pólusú SCHRACK AMPARO 
Vezetékvédő kapcsoló 1+N, AMPARO, 6kA, B 
6A, 30mA, A

1 db   10 108   4 329   10 108   4 329

31 K Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és 
pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással 
(6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú 
SCHRACK Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 
40A, 4 pólusú, 30mA, A

3 db   16 322   7 254   48 965   21 762

32 K Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és 
pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással 
(6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú 
SCHRACK Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 
63A, 4 pólusú, 30mA, A

21 db   13 347   7 254   280 289   152 334



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

33 K Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat 
(dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes 
SCHRACK Sorbaépíthető dugaszolóaljzat, 16A, 
250V Szekrényekbe elhelyezve

3 db   4 155   2 048   12 464   6 143

34 K Csatlakozó kombinációk komponensei, IP 44 
védettséggel Schneider Pratika HT csatlakozó 
aljzat csapófedéllel, IP55 védettséggel Kaedra 
elosztó 65x85 mm nyílásához, Rsz: 81141

130 db   8 143   2 750  1 058 616   357 435

35 K Csatlakozó kombinációk komponensei, IP 44 
védettséggel Schneider Kaedra elosztó 
nyílásátalakító fedél 100x90 - 65x85 mm 
nyílásához, Rsz: 13136

130 db   2 072   2 750   269 386   357 435

36 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 12-18 egység SCHNEIDER 
KAEDRA Csatlakozó elosztó; Rsz:13180 VE-03 
sz terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 3-3 
jelű csatlakozó elosztók

3 db   488 301   14 157  1 464 902   42 471

37 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 24 egység SCHNEIDER KAEDRA 
Csatlakozó elosztó; Rsz:13181+13431 VE-04 sz 
terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 6-X 
jelű csatlakozó elosztók

10 db   585 748   15 561  5 857 475   155 610



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

38 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 36 egység SCHNEIDER KAEDRA 
Csatlakozó elosztó; Rsz:13182+13432 VE-05 sz 
terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 8-8 
jelű csatlakozó elosztók

8 db   680 043   16 965  5 440 344   135 720

39 K Tokozott elosztóberendezések, műanyag 
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, 
Csatári  kisautomata szekrények PVT3060 
AK1x12+PVT 3060 AK2x12 műhelyben 
összeépítve, VE-02 sz terv szerinti 
szerelvényekkel felszerelve, vezetékezve, PVT-K-
L 80x88x32 JAGER lábazatos szekrényben 
szerelőlapra felszerelve, helyszínen beásással 
telepítve, bekötve "FE" jelű főelosztó

1 db   801 867   49 725   801 867   49 725

40 K Tokozott elosztóberendezések, műanyag 
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, 
Csatári  kisautomata szekrények PVT3060 
AK3x12 műhelyben a VE-07 sz terv szerinti 
szerelvényekkel felszerelve, vezetékezve, PVT-K-
L 40x88x25 JAGER lábazatos szekrényben 
szerelőlapra felszerelve, helyszínen beásással 
telepítve, bekötve "KSZ1" és "KSZ2" jelű 
kábelelosztó szekrények

2 db   639 870   32 175  1 279 741   64 350

41 K Leszerelt 3 m magas Alu térvilágítási oszlopok 
visszaszerelése meglévő alapokra, bekötéssel

4 db    0   7 020    0   28 080

42  710020726540 Kábeljelző szalag elhelyezése, Cabling Systems 
Hungary műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 
mm

5,4 100 m   2 808   4 914   15 163   26 536



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

43  710130819490 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése

137 mp*    0   1 170    0   160 290

44  710133869473 Villám- és érintésvédelmi hálózatok, 
túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, feszültségmentes 
kapcsolótérben, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 
vezetős (C fokozat), Schneider Electric Acti9 iPF 
K 20 20 KA 340V 3PN túlfeszültség-korlátozó, 
R: A9L15693

3 db   77 783   7 605   233 349   22 815

45  710134273430 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig, 
ELECTRAPLAN 313/15 zászlós, földelőkereszt 
1,5 m zászlós + ELECTRAPLAN ZIN SP1, 
kapocs, fémszerkezeti-bekötő, Cikkszám: 
8586012251378 + ELECTRAPLAN 2318/10, 
villámlevezető huzal 10 mm, Cikkszám: 
710231810.0000000001

3 db   10 712   21 996   32 136   65 988

Összesen (HUF)  22 950 431  9 667 631
Építmény közvetlen költségei (HUF)  22 950 431  9 667 631
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„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Elektromos töltőpontok kiépítése” 

 
 
 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 
„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Elektromos töltőpontok kiépítése  
 

1. Ajánlattevő neve: Somogyi Róbert EV. 
 

2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 8312 Balatonederics József A. u. 22. 
 

3. Ajánlattevő képviselője: Somogyi Róbert 
 

4. Ajánlattevő adószáma: 66177111139 
 
 Telefon:+36309010565   Telefax: …………………………………..E-mail: 

somogyirobert710718@gmail.com 

 

Értékelési részszempontok: 

 

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): Nettó 30 108 976 +Áfa, azaz 38 238 
400-Ft 

 

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap)  24 hónap 

 

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra)  48  óra 

 
 
 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 
                                                                            
 

 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
  



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 

1. Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22.cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése  

 
tárgyú beszerzési eljárásban  

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, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt 
alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:  
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült:  
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;  
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;  
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;  
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;  
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;  
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;  
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;  
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;  
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;  
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;  
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;  
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 



eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta;  
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;  
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem 
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;  
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 
nyilatkozat), amennyiben  
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és  
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg;  
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,  
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy  
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.  
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 



állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem 
lehet más módon orvosolni;  
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott 
- véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 
határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy 
bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott 
ki;  
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott beszerzési eljárásban az 
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, 
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges 
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy 
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében 
foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a 
Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;  
p) a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a 
szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős 
bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 
q) súlyosan megsértette a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 
meghozott - határozata megállapította.    
 
Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, 
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, 
amennyiben  
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy  
 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 
 
 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 



3. sz. melléklet  

 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy 

a) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni 

b) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni 

c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosunk nincs.* 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni, 
úgy jelen nyilatkozatban ismertetem valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó 
lakóhelyét. 

 

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása: 
Somogyi Róbert  

8312 Balatonederics József A. u. 22. 

 

 

Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 

            
          

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
* A megfelelő pont aláhúzandó! 

 
  



4. sz. melléklet  
 

 
NYILATKOZAT 

 
 
 
Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására 
más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 

            
          

 

 

   
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom 
 
a) a beszerzés azon részéről (részeiről), melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk  
igénybe venni: Nem!………………………………………………………………………… 
 
 
b) a fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az 
alábbi(ak): 
 

az ajánlat 
benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó 

neve  

 

az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó címe 

(székhelye) 

a beszerzés azon része (részei), 
melynek teljesítésében az ajánlat 

benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó részt vesz 

   

   

   
 
 
 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 
 
 
       

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak 
igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák 
ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
 
  



6. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ 
SZERVEZETRŐL 

      
Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22  cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

nyilatkozom, 
 
hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, illetve a szerződés 
teljesítéséhez az alábbi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek)et vesszük 
igénybe: 
 

Az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet neve  

 

Az alkalmasság 
igazolásában részt vevő 

szervezet címe (székhelye)

Azon alkalmassági 
követelmény, amely 

igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására 
(kapacitására) 
támaszkodik 

   

   
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a 6. sz. mellékletet. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15.   
 
 
        

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem vesz igénybe 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet! Ebben az esetben értelemszerűen a 
megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
 
 



7. sz. melléklet 
 
 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET 
NYILATKOZATA 

 
Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22 alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú 
hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

 

nyilatkozom, 
 
 
hogy nem állnak fenn velünk szemben a felhívásban előírt, azaz a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglalt kizáró okok, valamint megfelelünk a felhívásban előírt műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági követelménynek. 
 
 
 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 
 
 
   
      

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ezen nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe! 
  



8. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
      
 

 

Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 

Balatonederics József A. u. 22  cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 

horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 

töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további 

beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és 

feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

Elfogadjuk továbbá a dokumentáció IV. fejezetét képező szerződéstervezet feltételeit és 

nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, 

valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a 

vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük. 

 
 
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint * 
 
mikro-,  
 
kis-  
 
középvállalkozásnak minősül 
 
vagy nem tartozik a törvény hatály alá. 
 

 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 
 
      
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 



9. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

 
Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  
 
 

hogy megfelelünk a felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő felhívására az alkalmassági követelmény 
teljesítésére vonatkozó igazolás(oka)t benyújtjuk. 
 
 
 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 

 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



10. sz. melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

összeférhetetlenségről 
 
 

Alulírott, Somogyi Róbert (név) cégnév Somogyi Róbert EV. .cég székhelye8312 
Balatonederics József A. u. 22 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  

 

hogy nem áll fenn velünk szemben összeférhetetlenségi okok, továbbá a szerződés 
teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe 
veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá. 

 
Kelt.: Balatonederics 2022.09.15. 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

1  210110016716 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 
földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m 
szélességig

480 m    0   7 884    0  3 784 320

2  210110016721 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 
földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 2,0 m 
földfúrással

3 m    0   15 336    0   46 008

3 K Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 
Meglévő térvilágítási lámpaoszlopok leszerelése

4 db    0   2 970    0   11 880

4 K Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése 
tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 30-
48 mm FXP TURBO, UV álló gégecső, FXP40

130 m    779   1 188   101 244   154 440

5  710012733463 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, 
cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 
tekercsben, DN 100 méretig, DN 63, KOPOS 
KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es 
tekercsben, DN 63, Cikkszám: KF 09063 
BA/CA/FA

425 m   1 164   1 404   494 700   596 700

6  710012733446 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, 
cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 
tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig, KOPOS 
KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es 
tekercsben, DN 40, Cikkszám: KF 09040 BA/FA

220 m    654   1 188   143 880   261 360

7  710020716585 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 
0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

200 m    202    108   40 320   21 600



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

8  710020716624 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-
6 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

30 m    510    216   15 300   6 480

9  710020716653 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-
16 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

60 m    878    270   52 704   16 200

10  710020716665 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-
16 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

120 m   1 356    270   162 720   32 400

11 K Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 
mm² 5x16 mm² YSLY-JZ hajlékony 
tömlővezeték védőcsőbe húzva

130 m   8 359   1 620  1 086 696   210 600



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

12  710020720380 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,36-0,65 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x4 mm²
(Térvilágítási kábel csere)

220 m   1 930   1 350   424 512   297 000

13  710020720392 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,36-0,65 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x6 mm²

55 m   2 851   1 350   156 816   74 250

14  710020720576 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,66-1,00 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x10 mm²

85 m   4 399   1 620   373 932   137 700

15 K Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m  Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x16 mm²

150 m   6 588   2 160   988 200   324 000

16  710020720782 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x25 mm²

20 m   10 764   2 160   215 280   43 200

17 K Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m NAYY-J 5x50 mm² földkábel

115 m   4 673   2 160   537 372   248 400

18  710030730891 Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, 4 pólusú, LEGRAND 
Lexic elosztóblokk 4P 100A 4x7 furat 
(Kat.szám:004884)

25 db   8 182   4 860   204 540   121 500



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

19  710030730850 Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, 2 pólusú, LEGRAND 
Lexic elosztóblokk 2P 100A 2x7furat 
(Kat.szám:004880)

25 db   4 925   4 050   123 120   101 250

20  710031268641 Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló 
szerszámmal, 10 - 25 mm², LEGRAND Starfix 
10mm2 érvéghüvely barna (Kat.szám:037669)

450 db    29    162   12 960   72 900

21  710032457291 Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló 
szerszámmal, 10 - 25 mm², LEGRAND Starfix 
16mm2 érvéghüvely hoszú fehér 
(Kat.szám:037670)

210 db    56    162   11 844   34 020

22  710040731612 Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, 
beépítéssel, tömeghatár: 10,1-15,0 kg/db között

230 kg    696   1 188   160 080   273 240

23  710044270204 Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fém 
bilincs tartósínre, Fintech  IPA 40 G F tüzihorg. 
csőbilincs menettel, M40 csőhöz, befogási 
tartomány: 38-47 mm, Cikkszám: 
4046933001581

170 db    839    162   142 596   27 540

24 K Szakaszolókapcsoló, olvadóbiztosítós 
szakaszolókapcsoló elhelyezése kalapsínes 
szerelőlapra, 64A-ig, 3 polusú SCHRACK 
AMPARO Leválasztó főkapcsoló, 63A, 3 pólusú

3 db   3 576   4 806   10 728   14 418

25 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú

121 db   1 213   3 186   146 797   385 506

26 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 16A, 1 pólusú

18 db   1 388   3 186   24 991   57 348



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

27 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 25A, 3 pólusú

2 db   4 369   4 806   8 738   9 612

28 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 40A, 3 pólusú

4 db   4 133   4 806   16 531   19 224

29 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 
pólusú és 3+N pólusú SCHRACK AMPARO 
Kismegszakító AMPARO 6kA, C 40A, 4 pólusú

3 db   5 428   5 616   16 283   16 848

30 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 
pólusú és 1+N pólusú SCHRACK AMPARO 
Vezetékvédő kapcsoló 1+N, AMPARO, 6kA, B 
6A, 30mA, A

1 db   9 330   3 996   9 330   3 996

31 K Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és 
pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással 
(6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú 
SCHRACK Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 
40A, 4 pólusú, 30mA, A

3 db   15 066   6 696   45 198   20 088

32 K Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és 
pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással 
(6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú 
SCHRACK Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 
63A, 4 pólusú, 30mA, A

21 db   12 320   6 696   258 728   140 616



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

33 K Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat 
(dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes 
SCHRACK Sorbaépíthető dugaszolóaljzat, 16A, 
250V Szekrényekbe elhelyezve

3 db   3 835   1 890   11 506   5 670

34 K Csatlakozó kombinációk komponensei, IP 44 
védettséggel Schneider Pratika HT csatlakozó 
aljzat csapófedéllel, IP55 védettséggel Kaedra 
elosztó 65x85 mm nyílásához, Rsz: 81141

130 db   7 517   2 538   977 184   329 940

35 K Csatlakozó kombinációk komponensei, IP 44 
védettséggel Schneider Kaedra elosztó 
nyílásátalakító fedél 100x90 - 65x85 mm 
nyílásához, Rsz: 13136

130 db   1 913   2 538   248 664   329 940

36 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 12-18 egység SCHNEIDER 
KAEDRA Csatlakozó elosztó; Rsz:13180 VE-03 
sz terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 3-3 
jelű csatlakozó elosztók

3 db   450 739   13 068  1 352 218   39 204

37 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 24 egység SCHNEIDER KAEDRA 
Csatlakozó elosztó; Rsz:13181+13431 VE-04 sz 
terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 6-X 
jelű csatlakozó elosztók

10 db   540 690   14 364  5 406 900   143 640



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

38 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 36 egység SCHNEIDER KAEDRA 
Csatlakozó elosztó; Rsz:13182+13432 VE-05 sz 
terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 8-8 
jelű csatlakozó elosztók

8 db   627 732   15 660  5 021 856   125 280

39 K Tokozott elosztóberendezések, műanyag 
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, 
Csatári  kisautomata szekrények PVT3060 
AK1x12+PVT 3060 AK2x12 műhelyben 
összeépítve, VE-02 sz terv szerinti 
szerelvényekkel felszerelve, vezetékezve, PVT-K-
L 80x88x32 JAGER lábazatos szekrényben 
szerelőlapra felszerelve, helyszínen beásással 
telepítve, bekötve "FE" jelű főelosztó

1 db   740 185   45 900   740 185   45 900

40 K Tokozott elosztóberendezések, műanyag 
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, 
Csatári  kisautomata szekrények PVT3060 
AK3x12 műhelyben a VE-07 sz terv szerinti 
szerelvényekkel felszerelve, vezetékezve, PVT-K-
L 40x88x25 JAGER lábazatos szekrényben 
szerelőlapra felszerelve, helyszínen beásással 
telepítve, bekötve "KSZ1" és "KSZ2" jelű 
kábelelosztó szekrények

2 db   590 650   29 700  1 181 299   59 400

41 K Leszerelt 3 m magas Alu térvilágítási oszlopok 
visszaszerelése meglévő alapokra, bekötéssel

4 db    0   6 480    0   25 920

42  710020726540 Kábeljelző szalag elhelyezése, Cabling Systems 
Hungary műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 
mm

5,4 100 m   2 592   4 536   13 997   24 494



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

43  710130819490 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése

137 mp*    0   1 080    0   147 960

44  710133869473 Villám- és érintésvédelmi hálózatok, 
túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, feszültségmentes 
kapcsolótérben, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 
vezetős (C fokozat), Schneider Electric Acti9 iPF 
K 20 20 KA 340V 3PN túlfeszültség-korlátozó, 
R: A9L15693

3 db   71 800   7 020   215 399   21 060

45  710134273430 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig, 
ELECTRAPLAN 313/15 zászlós, földelőkereszt 
1,5 m zászlós + ELECTRAPLAN ZIN SP1, 
kapocs, fémszerkezeti-bekötő, Cikkszám: 
8586012251378 + ELECTRAPLAN 2318/10, 
villámlevezető huzal 10 mm, Cikkszám: 
710231810.0000000001

3 db   9 888   20 304   29 664   60 912

Összesen (HUF)  21 185 012  8 923 964
Építmény közvetlen költségei (HUF)  21 185 012  8 923 964
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„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható 
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Elektromos töltőpontok kiépítése” 

 
 
 

NYILATKOZATOK 



1. sz. melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 
„A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – 

Elektromos töltőpontok kiépítése  
 

1. Ajánlattevő neve: Szaki-Vill-Plus Kft. 
 

2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 8314Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca. 30/1 
 

3. Ajánlattevő képviselője: Szakály János 
 

4. Ajánlattevő adószáma: 12770906-2-20 
 
 Telefon:+36303850751    Telefax: +3683349100 
E-mail: info@szakivill.hu 

 

Értékelési részszempontok: 

 

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): Nettó 25 090 814.+Áfa, azaz 31 865 
334 -Ft 

 

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap)  24 hónap 

 

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 48 óra 

 
 
 
Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 
                                                                            
 

 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
  



2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 

Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 

horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése  

 
tárgyú beszerzési eljárásban  

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, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt 
alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem 
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:  
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült:  
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;  
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;  
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;  
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;  
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;  
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;  
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;  
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;  
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;  
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;  
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;  
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 



eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta;  
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;  
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának 
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem 
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;  
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése 
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 
nyilatkozat), amennyiben  
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és  
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg;  
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,  
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy  
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.  
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 



állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem 
lehet más módon orvosolni;  
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott 
- véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 
határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy 
bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott 
ki;  
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott beszerzési eljárásban az 
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, 
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges 
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy 
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében 
foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a 
Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;  
p) a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a 
szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős 
bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási 
per esetén jogerős bírósági határozat megállapította; 
q) súlyosan megsértette a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben 
meghozott - határozata megállapította.    
 
Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, 
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, 
amennyiben  
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy  
 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 
 
 
Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 



3. sz. melléklet  

 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1  cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy 

a) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni 

b) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni 

c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosunk nincs.* 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni, 
úgy jelen nyilatkozatban ismertetem valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó 
lakóhelyét. 

 

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása: 
Szakály János  
8314 Vonyarcvashegy Rákóczi utca 30/1 

 

Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 

            
          

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
* A megfelelő pont aláhúzandó! 

 
  



4. sz. melléklet  
 

 
NYILATKOZAT 

 
 
 
Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1  cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására 
más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 

            
          

 

 

   
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom 
 
a) a beszerzés azon részéről (részeiről), melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk  
igénybe venni: Nem!…………………………………………………………………………… 
 
 
b) a fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az 
alábbi(ak): 
 

az ajánlat 
benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó 

neve  

 

az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozó címe 

(székhelye) 

a beszerzés azon része (részei), 
melynek teljesítésében az ajánlat 

benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó részt vesz 

   

   

   
 
 
 
Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 
 
 
       

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak 
igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák 
ki vagy töltsék ki nemlegesen. 
 
  



6. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ 
SZERVEZETRŐL 

      
Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban  

nyilatkozom, 
 
hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, illetve a szerződés 
teljesítéséhez az alábbi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek)et vesszük 
igénybe: 
 

Az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet neve  

 

Az alkalmasság 
igazolásában részt vevő 

szervezet címe (székhelye)

Azon alkalmassági 
követelmény, amely 

igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására 
(kapacitására) 
támaszkodik 

   

   
 
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más 
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a 6. sz. mellékletet. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
 
Kelt.:  Vonyarcvashegy 2022.09.14. 
 
 
        

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 
Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem vesz igénybe 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet! Ebben az esetben értelemszerűen a 
megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen. 



7. sz. melléklet 
 
 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET 
NYILATKOZATA 

 
Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1  alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, 
turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési 
eljárásban  

 

 

nyilatkozom, 
 
 
hogy nem állnak fenn velünk szemben a felhívásban előírt, azaz a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdéseiben foglalt kizáró okok, valamint megfelelünk a felhívásban előírt műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági követelménynek. 
 
 
 
Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 
 
 
   
      

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ezen nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe! 
  



8. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
      
 

 

Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 

Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 

horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 

töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további 

beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és 

feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

Elfogadjuk továbbá a dokumentáció IV. fejezetét képező szerződéstervezet feltételeit és 

nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, 

valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a 

vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük. 

 
 
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint * 
 
mikro-,  
 
kis-  
 
középvállalkozásnak minősül 
 
vagy nem tartozik a törvény hatály alá. 
 

 
Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 
 
      
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 



9. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

 
Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  
 
 

hogy megfelelünk a felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő felhívására az alkalmassági követelmény 
teljesítésére vonatkozó igazolás(oka)t benyújtjuk. 
 
 
 
Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



10. sz. melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

összeférhetetlenségről 
 
 

Alulírott, Szakály János.(név) cégnév Szaki-Vill-Plus Kft. cég székhelye 8314 
Vonyarcvashegy Rákóczi F. utca 30/1 cégjegyzésre jogosult képviselője „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” – Elektromos 
töltőpontok kiépítése tárgyú beszerzési eljárásban 

nyilatkozom,  

 

hogy nem áll fenn velünk szemben összeférhetetlenségi okok, továbbá a szerződés 
teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe 
veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetetlenségi okok hatálya alá. 

 
Kelt.: Vonyarcvashegy 2022.09.14. 
 

 

 

       
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 





Költségvetés neve: Gyenesi Horgásztanya Elektromos 
töltőpontok kiépítése

Leírás:

Költségvetés jellege: Új

Tételek száma: 45 db

Munkanemek száma: 2 db

Fejezetek száma: Nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb nem lakóépület

Utolsó módosítás: 2022.09.14

Rezsióradíj:   4 500

Bruttó végösszeg:  31 865 334 Ft

Készítette: Szakály András

Figyelem!

http://www.etalon.terc.hu

Exportált költségvetés adatai

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait 

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal 

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

1  210110016716 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 
földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m 
szélességig

480 m   6 570    0  3 153 600

2  210110016721 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 
földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 2,0 m 
földfúrással

3 m   12 780    0   38 340

3 K Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 
Meglévő térvilágítási lámpaoszlopok leszerelése

4 db   2 475    0   9 900

4 K Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése 
tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 30-
48 mm FXP TURBO, UV álló gégecső, FXP40

130 m    649    990   84 370   128 700

5  710012733463 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, 
cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 
tekercsben, DN 100 méretig, DN 63, KOPOS 
KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es 
tekercsben, DN 63, Cikkszám: KF 09063 
BA/CA/FA

425 m    970   1 170   412 250   497 250

6  710012733446 Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, 
cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, 
tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig, KOPOS 
KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es 
tekercsben, DN 40, Cikkszám: KF 09040 BA/FA

220 m    545    990   119 900   217 800

7  710020716585 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 
0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

200 m    168    90   33 600   18 000



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

8  710020716624 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-
6 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

30 m    425    180   12 750   5 400

9  710020716653 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-
16 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

60 m    732    225   43 920   13 500

10  710020716665 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 
vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, 
leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-
16 mm², Cabling Systems Hungary H07V-K 
450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel 
(Mkh)
(Szekrények belső vezetékezése)

120 m   1 130    225   135 600   27 000

11 K Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 
dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás 
méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 
mm² 5x16 mm² YSLY-JZ hajlékony 
tömlővezeték védőcsőbe húzva

130 m   6 966   1 350   905 580   175 500



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

12  710020720380 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,36-0,65 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x4 mm²
(Térvilágítási kábel csere)

220 m   1 608   1 125   353 760   247 500

13  710020720392 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,36-0,65 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x6 mm²

55 m   2 376   1 125   130 680   61 875

14  710020720576 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
0,66-1,00 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x10 mm²

85 m   3 666   1 350   311 610   114 750

15 K Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m  Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x16 mm²

150 m   5 490   1 800   823 500   270 000

16  710020720782 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m, Cabling Systems Hungary NYY-
J 0,6/1 kV 5x25 mm²

20 m   8 970   1 800   179 400   36 000

17 K Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-
technikai kábel fektetése kézi erővel, 
kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 
1,01-1,50 kg/m NAYY-J 5x50 mm² földkábel

115 m   3 894   1 800   447 810   207 000

18  710030730891 Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, 4 pólusú, LEGRAND 
Lexic elosztóblokk 4P 100A 4x7 furat 
(Kat.szám:004884)

25 db   6 818   4 050   170 450   101 250



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

19  710030730850 Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, 2 pólusú, LEGRAND 
Lexic elosztóblokk 2P 100A 2x7furat 
(Kat.szám:004880)

25 db   4 104   3 375   102 600   84 375

20  710031268641 Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló 
szerszámmal, 10 - 25 mm², LEGRAND Starfix 
10mm2 érvéghüvely barna (Kat.szám:037669)

450 db    24    135   10 800   60 750

21  710032457291 Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló 
szerszámmal, 10 - 25 mm², LEGRAND Starfix 
16mm2 érvéghüvely hoszú fehér 
(Kat.szám:037670)

210 db    47    135   9 870   28 350

22  710040731612 Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, 
beépítéssel, tömeghatár: 10,1-15,0 kg/db között

230 kg    580    990   133 400   227 700

23  710044270204 Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fém 
bilincs tartósínre, Fintech  IPA 40 G F tüzihorg. 
csőbilincs menettel, M40 csőhöz, befogási 
tartomány: 38-47 mm, Cikkszám: 
4046933001581

170 db    699    135   118 830   22 950

24 K Szakaszolókapcsoló, olvadóbiztosítós 
szakaszolókapcsoló elhelyezése kalapsínes 
szerelőlapra, 64A-ig, 3 polusú SCHRACK 
AMPARO Leválasztó főkapcsoló, 63A, 3 pólusú

3 db   2 980   4 005   8 940   12 015

25 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú

121 db   1 011   2 655   122 331   321 255

26 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 16A, 1 pólusú

18 db   1 157   2 655   20 826   47 790



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

27 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 25A, 3 pólusú

2 db   3 641   4 005   7 282   8 010

28 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 
pólusú SCHRACK AMPARO Kismegszakító 
AMPARO 6kA, C 40A, 3 pólusú

4 db   3 444   4 005   13 776   16 020

29 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 
pólusú és 3+N pólusú SCHRACK AMPARO 
Kismegszakító AMPARO 6kA, C 40A, 4 pólusú

3 db   4 523   4 680   13 569   14 040

30 K Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 
kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 
jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 
pólusú és 1+N pólusú SCHRACK AMPARO 
Vezetékvédő kapcsoló 1+N, AMPARO, 6kA, B 
6A, 30mA, A

1 db   7 775   3 330   7 775   3 330

31 K Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és 
pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással 
(6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú 
SCHRACK Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 
40A, 4 pólusú, 30mA, A

3 db   12 555   5 580   37 665   16 740

32 K Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és 
pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással 
(6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú 
SCHRACK Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 
63A, 4 pólusú, 30mA, A

21 db   10 267   5 580   215 607   117 180



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

33 K Összeépíthető világítási  és telekommunikációs 
szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat 
(dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes 
SCHRACK Sorbaépíthető dugaszolóaljzat, 16A, 
250V Szekrényekbe elhelyezve

3 db   3 196   1 575   9 588   4 725

34 K Csatlakozó kombinációk komponensei, IP 44 
védettséggel Schneider Pratika HT csatlakozó 
aljzat csapófedéllel, IP55 védettséggel Kaedra 
elosztó 65x85 mm nyílásához, Rsz: 81141

130 db   6 264   2 115   814 320   274 950

35 K Csatlakozó kombinációk komponensei, IP 44 
védettséggel Schneider Kaedra elosztó 
nyílásátalakító fedél 100x90 - 65x85 mm 
nyílásához, Rsz: 13136

130 db   1 594   2 115   207 220   274 950

36 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 12-18 egység SCHNEIDER 
KAEDRA Csatlakozó elosztó; Rsz:13180 VE-03 
sz terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 3-3 
jelű csatlakozó elosztók

3 db   375 616   10 890  1 126 848   32 670

37 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 24 egység SCHNEIDER KAEDRA 
Csatlakozó elosztó; Rsz:13181+13431 VE-04 sz 
terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 6-X 
jelű csatlakozó elosztók

10 db   450 575   11 970  4 505 750   119 700



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

38 K Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, 
kalapsínes szerelőlappal,max. 125A-ig, 
vízmentes IP 55, IP 66, IP 67 védettséggel, 
földsín nélkül(kismegszakítók, védőkapcsolók 
stb. számára), helyszínen összeszerelve, 
kiselosztók 36 egység SCHNEIDER KAEDRA 
Csatlakozó elosztó; Rsz:13182+13432 VE-05 sz 
terv szerint szerelvényezve, tartószerkezetre 
felszerelve, helyszínen telepítve, bekötve CS 8-8 
jelű csatlakozó elosztók

8 db   523 110   13 050  4 184 880   104 400

39 K Tokozott elosztóberendezések, műanyag 
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, 
Csatári  kisautomata szekrények PVT3060 
AK1x12+PVT 3060 AK2x12 műhelyben 
összeépítve, VE-02 sz terv szerinti 
szerelvényekkel felszerelve, vezetékezve, PVT-K-
L 80x88x32 JAGER lábazatos szekrényben 
szerelőlapra felszerelve, helyszínen beásással 
telepítve, bekötve "FE" jelű főelosztó

1 db   616 821   38 250   616 821   38 250

40 K Tokozott elosztóberendezések, műanyag 
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, 
Csatári  kisautomata szekrények PVT3060 
AK3x12 műhelyben a VE-07 sz terv szerinti 
szerelvényekkel felszerelve, vezetékezve, PVT-K-
L 40x88x25 JAGER lábazatos szekrényben 
szerelőlapra felszerelve, helyszínen beásással 
telepítve, bekötve "KSZ1" és "KSZ2" jelű 
kábelelosztó szekrények

2 db   492 208   24 750   984 416   49 500

41 K Leszerelt 3 m magas Alu térvilágítási oszlopok 
visszaszerelése meglévő alapokra, bekötéssel

4 db   5 400    0   21 600

42  710020726540 Kábeljelző szalag elhelyezése, Cabling Systems 
Hungary műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 
mm

5,4 100 m   2 160   3 780   11 664   20 412



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Egys. anyag Egys. díj Anyag összesen Díj összesen

43  710130819490 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv 
készítése

137 mp*    900    0   123 300

44  710133869473 Villám- és érintésvédelmi hálózatok, 
túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, feszültségmentes 
kapcsolótérben, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 
vezetős (C fokozat), Schneider Electric Acti9 iPF 
K 20 20 KA 340V 3PN túlfeszültség-korlátozó, 
R: A9L15693

3 db   59 833   5 850   179 499   17 550

45  710134273430 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak 
szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig, 
ELECTRAPLAN 313/15 zászlós, földelőkereszt 
1,5 m zászlós + ELECTRAPLAN ZIN SP1, 
kapocs, fémszerkezeti-bekötő, Cikkszám: 
8586012251378 + ELECTRAPLAN 2318/10, 
villámlevezető huzal 10 mm, Cikkszám: 
710231810.0000000001

3 db   8 240   16 920   24 720   50 760

Összesen (HUF)  17 654 177  7 436 637
Építmény közvetlen költségei (HUF)  17 654 177  7 436 637



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu 

 83/312-737, fax: 83/314-550 

 

Szám: 171-119-1/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 22-én tartandó 

ülésére a „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú 

hasznosítása” című TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó „Vízállás (stég) kialakítása” beszerzési eljárás tárgyában. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részéről a „A gyenesdiási horgásztanyák 

fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” című TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-

00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó „Vízállás (stég) kialakítása” beszerzési 

eljárás tárgyában a 2022. 09. 14-én kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 db árajánlat került 

benyújtásra az alábbiak szerint:  

Szervezet neve, címe Nettó 

ajánlattételi ár 

Áfa összege Bruttó 

ajánlattételi ár 

Fest-Ép Bau Kft. (8360 Keszthely, 

Táncsics Mihály u. 6. Adószám: 

13742904-2-20) 

3.600.000 Ft 972.000 Ft 4. 572.000 Ft 

Horváth-ép Kft. (8360 Keszthely, 

Sömögyei út 1. Adószám: 10496934-

2-20) 

3.494.200 Ft 943.434 Ft 4.437.634 Ft 

Brevis Kft. (8360 Keszthely, Dózsa 

Gy. u. 18. Adószám: 11343004-2-20) 

3.628.970 Ft 979.822 Ft 4.608.792 Ft 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete „A gyenesdiási 

horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” című TOP-1.2.1-

15-ZA1-2016-00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó „Vízállás (stég) 

kialakítása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az 

összességében legkedvezőbb árajánlatot adó Horváth-ép Kft. (8360 Keszthely, 

Sömögyei út 1. Adószáma: 10496934-2-20) vállalkozással az „Vízállás (stég) 

kialakítása” munkálatokra nt. 3.494.200 Ft összegben szerződést köt, mely összegre a 

pályázati költségvetés nyújt fedezetet.  

2. Az Áfa összegét Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi költségvetés 

tartalékalap terhére biztosítja.  

3. Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti vállalkozói 

szerződés megkötésére. 

 

Gyenesdiás, 2022. szeptember 21.  

 

 

 Gál Lajos 

 polgármester 

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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