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szerinti MV-É felelös müszaki vezelóijogosultság rnegszerzéséhez szükségss
végzettséggel §s tcpasXalati idövel rendelkozó gzakember szal§§§i önéletrajza és a
to§e*íté* idejére vcnatkoeó rendelkeaésre állási ny,itatkozata
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katmi*ta 7. NyíI*tk**at * felelóss€gbiztosí*isról 44
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Iiatminta §. Nyilatkozat a szakemberek j*gosultságoi, kamarai
nyitvéntartásba vétele tekintctébenr

4sí

Ájánlatot aláíró{k} aláirási címpéldánya, vagJ. a ?ü06, §vi V. törvény 9. § {U
bekezdés szcrinti aláírasi-mintája "LL ,

Á cégkivaxxtban nem seer*plö köteleaemé,gváll*lo{k) esetéb*n a cégi*grzésra
jogosult szsrnélytöl,seárrnazó, az a{ánlatal*írásiira vonctkozó, a mes§atalmazolt
*láírását is tartglmaaó lrásas meglratahrazás

N.R.

§oly*m*tb*n }óvő v*ltozáxbejeryaési e§ánis e§§téb§n a cégbírtrsághoz benl.újtott
változásbejegrzesi kdrelern, és az annak érkcréséröl a cégbíróság áltel m§gkül.d§tl
igamlás

N.R.

Kögiis qiánlattétcl *§Qtéír *z aján}atb*n etatolni kell a Kbt, 3§. § (?) bekeadése
szerinti meghatalmaa{st tartalmazo okiratot. {közös ajánlattevők kitelesek maguk
kőzűl egl, a lúab*szerzé*i *Ijárá*ban a kötös ajánlaítevőlt nt;vében eljúrni jagasulr
*epv is előt mtgi e l *tn i. }

Á meghatalmczásnak kí k*ll terjednie *rrq bo§y a közös qiánl*ttevők képviseletére
jogosult gszda§ági szereplő adott eljrirás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendö nyilatkozatok &egtétslak§r at §sfe§ k§eüs ajánlatt*vök képviseletében
eljárhat,

N.R.

Köz§s qjánla§evők j*len közbesr**ési eljfuásra tekínt*ttel atáírt hatályos
(konzorciális) szerzödése (opcionális) N.R"

*
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§eakember iskolai oklevc.!énsMokleveleinek egyszer{i másolata tT -,t$

§yilatkozat ae üzleti titokra vs§atkozóan {opciottrális}

A gadasrógi szereplö a Kbr" 44. §-ának alkalmaaása sgn{n az üzlcü titkot tartalmazó

do}nmmtum et}ül§ultett elhetyezósére az EKR{err erre szolgá}ó funkciót
úkalmazEa.

N.H,.

Nem magrar nyelvü dokumEntum c§stén *nnak ftlglós fsídítá§s (op*ionális} N.R.

Nyitatkozat a Kbt. 6S.§(§} bekeadése alapj*n alvállalkgzó*ról rq

Nllatkozat elölegről \ö

Nyilatkmat eégadxokról alil
§gyéb dokumentumok: Felolvasólap

fr,bI



mrILATKoíAT

g kiesr,ú okok fenn nem állásáróI

§X§,rend*z*{§en *z Aiántpíkérö áltat feltöltött nvilrtkoaat. am*tvet Aifl*lgrtgvő ?
letöltés u*ín tudia kítölteni!

Vátl*tk**§si §zefr$dós *Önk*rm*nyr*íi épület*k * 6vtda Ss orvosi rendeló * energ*tikai
k*r*z*rfi *§t*s* F§ógrádk§vcsd*n" kivitelerósi munk§l*tgin*k etvégaés§r*

tk8lú k§*fo:szerxési e§ár*s 2. rwz". vonatkgzásában &"rvosi rgndetó}
l

ÁIulírott ÉPkor*ptex Kft {2I{X} G$döltő, R§í u. §?,} *írs*sag {ajánlattev$}, melyet képvis*l:
M*ln*rJíer*f

az al*bbi nyll*tkozetot tessz§k;

hienr állngk fenn velünk szgrrbcn a Kbt. 62. § (1} bekegdés s}-k}, m} és q) pcntjai szerinti
kia{ó okok

§ödöllő, 2$19. fefonrár 2l,
ux plegp§/6*§p yed6irtp

i irl Fíatry,aa
...V;,Y.T.Y|..*íí

ü;ffi;iil;b,
. iislyez€tö
Epkomplex Kft.

{ 8,,
\}.-_ rn



!{YILÁTKt}uÁT

á32lt281í. (X.30"} Kcrm. r. 1?. § {2} bekead&* tekinf*tében

§kR rendszerben *z Aiánlatkérő óltal feltöltött nvilatkozat. amelvet Ái§nlattevő r
letottés utá* tuaia miöiterrlt

V*ltalkoági ezerzódé* ,,Önkormáxyzxti épüleítk - óvoda ás or:raci rendelő - +nergetikal
korszerűsltóse Nógrádkövosden" §vitdsaési murrkálataínak elvógzésóre

tfugri, köebwz€rzó§i e§,árÉ§ 2. ró§ze voqafk€zás*b.ry} {onp§i §e§delő}

Alulírott Molnár József (Ieepvisető neve), mint az Épkomlkx Kft (2100 Gödö§6, Rét u.
3?,) {ájánlattevő neve, címe) kfiviselóje a 32ll?0t§. (X. 30") Komr. r l7. § (2)
bekezdéseben foglaltaknak megfelelóen ezennel felelóssegem tudataban

az alábbt nyíl*tkozatot terzeml

a szerzödes te§esírésehez a közbe§eÉrzéd e§ádsbaa nsm vesziink igenybe a Kbt. ó2. § (I}
bekezdes g)-k), m} és q} pon§a szerinti kizr{ro okok hatálya alá eső alvállalkozot.

§ödöllő, 2019. f*bruár 2l.

5
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TOP_3.2, t- l 6"N§ l _?sI 7-ffiol 6
Ónkanrl§ryz*ri épülct{k en§í*BtikEi &anzcrüsi{ése }*ógÉdlróve§d§íl
CIRvost R§N§aLÖ
2ó19 Nó8radkővesd, Madách ,út l/l. HRsz 229p

_!.l K§aq€tkí,önköltségösszesen ij5ioozt r zot epz
2,1 AFAvetítcsialap 2302E9l8

Költ§ópétés fóssszesítö

l. 5 3?002I ? ?08 897

2.2 Áf§ n.WÁ ó 2l,? 80&

Ditrrru 20t 9. f*ruár 2 l,

ll ltiitásban w,rep!ö tétcl*k beáradsakrrraa epségfoban sz*r*p*ttetní tcll mirrdeu clyar
stgid és f6anyng§t *niCl} a nevc*etí tásl elké§aít*séh§e stükséges,

Minderr tételrr*l §gelwnbe ltcll venai t gártás, száüítás, szerd& és bdpítósi vaiamirrt
helyr*{llítis krilt*geit.

C§ak §t§S mz*átylX, miróség& anyag ker{ilhct beépítésre,
A kivitelezö a belárazásit úp késdtse. hogr l. oszlályu rn{ikfióképes rc*rdszcrt kell

bdraa*d, €*ít nindgr tótd lrcrnpletton egymá*lma kapcsolódva szercpetjen a
bdrasá§b&tt

öóíö ós2 §4 3ó
info@su8 nt§§tudio,corn
w*w*ze rrtostudio,conn

*\ ffit ,



sfv§Ll::fÉ§

,l*hu l,ivirrli tltlkrrtntllltilciölr-tlr $íTíl,íri.hct\.t{ íntl,rkáíal{}l tls:rtr;agtlrnltyisúgc} lieu* ttr'*tn;-isrrgck. trl*yek lurrr

*g_veltrrtrxel§ k*ll |a**i.

*rbii*ll !ir,lÉgilii;.

?\ küllsi§lttlós kix*r c$r iilt hcrflelrilii ir l!tvd{}kurltrlntútt,\rirl. a $:rr:rziNlc§t's lt{rr'tcltCrlt'l r's g Íltg/Örir\

3*pt*rkilv*b*rl *:"llrtpl& elri{rásrL treranárat li5r c{cmtlc kr:}t r<r:rri l* ;ir&éltr_***k*r.

Á &_i\,ilelc.r.§n:rp§ kilF***lit1$* hrtlii§ági crg*r1*}_t,er.r*us§§i rj§ eslcrti3{d-.ck ili"-itelczní l'*l*rlirtr*i,

ajanlathlr il tr:lii\ §l(t},r:.Ht llttt kcl! tieúpir1,1!t }*{!ll1lrl!,lttlt

& hiirsstart *g * (*rlle*b*.* t§§krlr ,i*ilr**§ei*k ós lii1"*t*hxerryrak €}.iitt**trr k*í*l'á'i}ilk *§ *ii&*hbi

rlr*giltlry*iáx*<**ivil*. *;:,St*t{á*, iitx.é{*li§ *§&yix*}k, \

is,lrcg**ttrar*k.u,r,ri1h,*irrrkt,rúpi1"'s., líi7ártllas lrctrrhlt*}ijt;llt§\*7ír§lt:,ült*sjórlihl*rá";i\fillt}lij!$ig.{

^{r. *piilr\hc 1rrtpilirt *rinrlur elil,ag*ak cls $7_ctkw.ttn{,k J,,:('t}]il,?51 l}M.CK;\,t,HVVIÍ ryiiirttS rctlii*ltt s;arílrti

!!}ti§ll.rrki,js i§7l*tik;lí r:§lát*stt}ttu-

tulajilirrrrxiglrh it u ltrpilrss rrrlr{ját ix ii6grl*rtrh* l,{:xt,iar4l *rv,frtyrvj*{t*tni.

& trtgrtiis é* ar lipítts so*rt k*lc,kcyttt ldn§ílük *§ iin k(Z*lc$c r;s etv.{llhÁsa srlnltt htt krll tirnalri ü l1"!l}i*k{r/ti

4.<,21H}4 ( \jI1.3f;, f3M- §V}l ,.er cpirón-i .s bt,*r;iri htlllfiíj{i }ic;,*!er**cl.; !r'telc*r:s leahál3aÉról' sálr} *51iitxcii

xtxlr,tt,lt,i

nrt§adatt á**k nyÍrxl*rt q;rlttllrrr*lr_xt}i* *rxi

- ; ifiil{:{l\,Flfk .,s a ti:l1es r;pitrrri,nv &*rttp}*tt nliiliililtlr,|lrcr witkstpcs

!íl,iteirr.É_;{|lcr, llilrrrri k.

ti,tÉld.k n9},1 rrrcetrxitik ;i Vriíttiliv,ll t letv sztrinli ni*g.,li§ús su ul,slúl,ti kiVittls,lrr*tiil 1,5 il!}'u]k rrtillele}ii ltt'-, ilirltt'

h*tiri*i ráll*llir* lr*u:xát ;rlril.

Á *EltsÉ1l,aés at,ril li rr,!hltfi:ír, :

tl lt ü** fi h <i ! ti : l i {i, i ! t t: t i s i l r,: : ti itit,gtit*l Árií|.q"tr, jr.

t'

1

,lt_:r.ttj tl§ í:x rtttiixí:*t t{{rl,§,"§ffir.;:§t,tifi ,t{ d"fÁxl.i!,r"€t;{í:§uí]tÉ§í{}i§z,

űlv



.r§s,ii*t k*perí xe *jr§trlx{ uÉrg$rit, }{a ryy rn*g+llrííx ;t {e*i§t*l sr*rept;!, ;r &,iíxi*i s*iirc,.qtr*rr azrl*§*n *i**"t n *taí"i*,
illttvt - liudirtxl ss*th*n - ha .l kíírási }l.§\,|,sITt,li nincs turr,I*}likítt*" r'rgv a !l,lr 9áís, .l srji\{s ;llalljtlrt ;r

iltq"tt!|(lii§il3l iilye* rli$i*bcrt ísi *;I"r"re;rtlniv k*íl a k;ill,rlhicrtilrrrn A kiit,:ishart srcrcllli, l}h§tllvid.gdk t* * l;5l}

mr.rtlryiragr*t't fclíihie_t$ilh*rju t\ lrz clttvrir:Ll"l lnú!q,!kintllíitlársll ;r!;itiitrtir;ztr,l lrt*glgtlllgkinclr jc}*rlrr.ti.
§*ad\l}*fi}"§r l'ti.6xklrxi §.*,*r-t - íxloktrlt **r,tlxr: * :i !^lriii}d*hli§r!**g ér*,*try**itlrili, 

^ 
if*íí_{1d**&i!i*§l'kti\.*t'i§r]r

ilycrr ti:hhlrrkölt$*gck kt-ltrhrvltlixdíe tri'H$ lclx,tri,i,g sz*rrrjd*skiil*t ulltrr * kiíl! lt(rtfi},i{!i!lr,& §;ö}tsfulita rárp6.át
**tu kr!pr*.}r*ti§.

?: V:*l}*líiar-ti,ndo&*rtrcgl§ci*i. rrr,,rri*rll§krrlt,ree.t"k*skiír*ri.r$vgx,*rixi*jr$nlr*árítffir,}il}íísílőil§7"{.ktgyrnixl*n
tlrr1',l'lrlc** l\tcgrerrtfu|Íi.ls lr:trtzó szii*r:n'll r:*:ré*elnlii lrii3*eu, s tr :*ílin}rrt rt13lilsr it klmktit lrxyrklóstrl ry,111lg
rpiisuaLi t*rtlrlrtriil *§ kti!í€clgit { l*telr* rltrurl;lt,],

3, Á tr:nrktrtn közűtt tJpí!ós-^xi fswni§ktril {rreot lrlrr*ic\öl ltiggctlrrtült r* lljárrliulxrrt chi,rni rx.rn }*lrci ,.í
árfjífíd§é,§,lrrndn, r rrn*;#l.eí áttandó ősfaljwutalos *r,prwlaai *úI uwlti,lrp*.!,a larr.e;uát sotú* e!§re nent
!i*ható, tfu ul lpldtczis *t*tt .fi:lncrü!§ li*ldrt&/relr is az dii$h mtgftgatarul;.;§ uhqnvtll tcrrei/íi irárrt, '
síf,/rrrrorrí *,td,u,gsiiÍlresstrr.

.l. \jal:rnr*lnyi í/.ö,tt?.et kitrtahit;isa nleg kcll lclr.licn rr,r * tárgrú t,rr*gyrrr lmtrisúgí szahranli,krrak ir L.li}il;isilklhl!
§l.*rr ksr,*ekxér*.vel }iÉl}Lti si ü8§§lit -q?*rk*§*le},;f: **iii$ri ós s;xr*ló cpgr* p,tu*kája ll}d§ ti*t' lklelicrr rrrirrd*xx
seabliirr;*r,!*nok d,ii clriirísoknlk. alnell,r:k br,trrnnsc lnell$l' i}z álrala,;h,úg_\rrt nNrníóra t*,lj,s fc9".t$ssrig*r, il}xve 1t
sr*rzi***lrcgl elirin irl,itltrrgrrn"l} $at*rrcirir táH*rl - htlcgrv* lrz anlti§lk kivá!*s;da§{tt. u gyli*ás i.s iNszi*lrrrl*s,
l*lvslirwc szállitás. l*s*.relús ós ntiiLöd$kep*s litík§l telj*s írrtl n*u**,

5 Ár ;lilnlatn*t tr.t!rx kfirirelr 't*rtalntrz-nin tetl a r*nrfultctrisqzct* hss*rtilntlrrrr, ü.rr,rtli:!tl:lrlrhty. ííi[ülc{**
*líilir}rlisl*r trú*ség*s Vatslt*nyi l§tl!ílÖ-. rakxió.. lábgeirti-. !irv,lb-. n:irkútll*llh. rryitt!.;árti-csrlkó_.
í§líi&,*{ifJ*t§i..{t- é* rtig*i§,1:. **tx}*":&. *:ii,**t*z.,*., {gr*riy.d*. í'a{*ttriiiii*ds", rli§atá*iris $lb §l.{ykt2{ttlh, fll
*p*lctgóp*:_*i *x el*kíntl*rix §;lr,fft*§ fttsg§§7t§-^ l§fi(i-. lá§**§xt*" §x',,r€y-íti}..sr"*fke*r"t*i, t*rl;tnrixr e t**§*r,it*6iiri
$eeed:ií§sit/r:lcL k,ölls!Bí{4liyi.tat. l_e*k r.r,rrlsutlü. Iri*trtlalan clkcvilio*,nerrt lrpc;lxti h,illlÉ-t\,ild lriru.uií,

á Áe ;lj.{1tlxtxali t*rtalilalxxia ke§ ax *piiletg*§r*ti!íi *s r:}+*1r**rrx vrl§,*lési i"*l*r|xr:kh*r, *§,,i{j"_í) §;r_víijló
ktlnrinrlslnrnk;llat. § ttely§*állílá$ohk*l t3$iu {rrrr§i,*k. álrílía$eh, |**ltr*áttít*iokt. Á hi"*Fítt'll ul ah|aknkllril a

rnk<rl*t t* n ht,lsri kúrák ;icr&alrrrlh.zaliszá. l*ragnenlr.s lrtl,rn*ii|nrrsti lcstd,$Bt.

ds *tgé**r,*rl**l,*tet. * |xxrt*ti.lrilro*iáiti é§ }*]íxll}siláÉi ;ilr*táB;lsrli§rr*lr*}r:§**ül*.

l$. Á- aJ§ltl;l&*] *li}r{}r{ c§y{i$ r&cki*rlk ta*itlttlilyxilt ket} §: llt§}iláai ó* *ky;ill§risi §tii1$*sí'ir*l..yl"{ei- §e.*kl:l x
\t*,}i}lktllt'} íélt§ Alrlb"t l"v kell i.prll*ni.

vrttí*l{J!l}}'i fcltél{|cl. rrr"rrk ti!ltsÉgir.rl*at,{t{, Á tiurédr,ltni ó* n:tt*luvrtlc{rni ciöirrifurlirrr ir rrregtrllr§ittls rclics
Í*l1-arnatílhan szigo:úlrtt lrr: k."!l tarra*i. ldr5rrl rnr,lr,ü n}{*lkttclt *íkahltirzásn tsr,{*lÉl} kiikrrr galr&Nttt*ní k*ll rr

lcltti trlt*ler,cttsl,§{k t*!j(§ll}t${íöl {i{ilil,!Í}{ir, nltrnkHr{richxi üktillO§' 
'ciííí}rt)k 

§Ii},}.

ai*nlXtr"tö aZ qjílrtÍlrl;ilse.it.:s ftrlyalturt;ih;tn. lfilis7,:rki ;§/,ít:rl'{r",lr* lr,rrrrói;ihxlr lii§;ril!wti telcrll.'*yót. ir czt ^

in<l*Ltk rr*btn, $ gzcr/iiirirjií,:(it,Jri9 é*,órrycsilhtri A qrt"rnkkilLillt${ kt'y§t(t,n i!_rtn tílbbletkíiltsl:rt!,
l#Jr*k*uícli:§óff : *iillc5 |q}t&rrri§cg_

t|, A t*rldcrk*nlr;llt;ir'i',rih*n rögzít*ít nr*3trhh,is*aí. vrrkerl{ghr:l t*rl ritilxlslr {,lt$}ai{ - +sl*|l ll_vtt rr*l$,cl{lr.k

ft${*iiie}& !,*li*l§*ré !ti**ith*ri:** §{*srJíh{rli,

l?. !\fuprr*rk'li' r's'Ii'rrl'zii Liftrgiist ta*ultl .- il}r,lrt,. trnttntlvllxrt az;rr,l*g+L, stiiytnl.i,,a,,* hihlrjs;rr cltrirl
liilcs}}a{á$ükft! lril 1$l1,, Vrilla|},,lni a Li!'ogrr> tllrg.r:it kep*zii r/tlkt"/r:í("l sr$:ir kíiltsógetcr}xlre ti ii.li t*,:Ie|i*.:\
u*lü t!.i]'t nt,xl,rsítlratltr :lr cl)ül,ji *z*trillrsli;tr !}u9ha!i}iVí!ll .'rt;lrIxri hiitiiIi.|tlr9 Li§ kliltta{l.

l3. §ititli t'Clitl**Íl vllgj' í-*lrrrrl.r3á},>.;at td}#üh e,}.r;lii tliii. li\n. iiv*§. ih^ íal- * padkihrrlkullrt ,sth.i ii; lií}ű}§lbü lt{tlr

[:pit}í§t* h1;,



;l:tll. lt,rlr 8z * \l._:ltcri(lcl,{rcl litt,lrrl,! rrt:d;'r\iE k,í(}§ü}tl}|nil :rll*1xlhrr* li|;IflJilltx} lHt;:i,

;:t:krrl is" }ia c*t * t*rltltrk{rlrt{ttt;itiii nti:iri[r;ln. lcíriiqrriharr uritliis lt*lx tiirltittíli.

l{r. Slil:rlcn ltl*rr6trrli,zri, ri!Í;;iití} i§ á]lilt§$irs?gi fitjlii*t es $7r}rkfl*lfi ir51 k*,!l 5;irt:ui" is i::!lrr:l;.*;e;ri. h*rg5

i:*l}ll*il:$lrl{11. irr*g,at. iitlg*l*st il k*ptt<*iulr': lr'llrrítrrsi :ncgtrlrliist.

ücelkrl k*sriiil}*(, í:i rrl*§ k|í l'etc|i*n lr;r *!ílLh*lríslr{il itiixlf tefheLllr;k.

-r;#Ár.i§r;grjrríj ííí;gáttá ,lötltít{,s* rr r7j|llgary diktttirílis *i_i*g**, hil.lltj.írűw, r,*t*tt'i*l ,Híl§ *l}},ágú ía!s:li{#
rrtrh*lr'tr*. íi'g.rr'*rz*tck. li'rel.'i. rs ltilq)Iil(; \/üíLd/t,trL kiryitjsr". cllrclrcyóse. bdlrdtt}íi{|..as;l, itkkrrl i:. h:r rlr a
kl'ittt*l1t,*$slre* rrirlcs liiili!n Li*:tx*lr,"*.

ltt{|lití,}i

3{}., CÓp;l*u,lti is Ear:}ltiró trtrtrlarlkrrk;rt ipl, sx*ilil;rtit,;i,s1. r.lhtll.r:z*r**} lxyiilt á r+tt}*'in*ll ü§iír**rxht k*lJ v*nni. .{:_.

c'f}$lttihil( rr hr'irr.i§tte:lisbt" lrí5-an *ló*trlt ke|l irttr§r:iiíní. hi)$!, il lliisíiset*lé§ liiil§ii í}isiki*rlr kell kihtl_r,*lri.

3l, Ár,, Ellris*illt slr"ríitlr"*k r'Ítkírrr*riil. illr"lt,e *; {ílj(lq§{§ íii}iaihh kdl{:{l{l7.i srkále*tk kii;rl,üiis.rrirl kitit*lrrii
§tu}.}i§k$.iik

?2 l,'akill;iri *s;;k a; ciii:rcicrcír trlclti§?li'i!{. l*li*il;tr kisrílt*dl 
'|liil9tfl,ül 

lch*l r:irtgerrll.

?3. á ttltrrt!;.di nrí)*!§§/dc}t' tl;ilt t!1€}i }i*ll g,\rlriirlui * 
'i|l(i'{t" 

Éik r i}í{ji..\; *í cs}l.itl*tcs:;t6crr:l,

,t^{, .+; c;;5c.r grijr,*l*tt:L liiilii§ * hitzlietl;i,ltt,z:rtrlri.!lt. irli;t bf 1,*1; ;igt*;l1

;iRtl ;r u:*a{ktrró l*ttl*kr*l trr,t|*y.rxitegi krlí.

3ö, ,1 ín*xiiri rrelk*rrt*l tt*r,:gtle}*ltisxg*í rltilgxt}li ttr.íl*tttlelltt:ll !,ell rire.,rtcni

i?. l4llrgii;i, lá§u}irii l*h*tiil*g*hr:.t al tllr\iliisrrk iíürinl L§ll lrizltlsrlarti ós liírqx;rli.

ítlriill, airíiill l*polrar hti:piltrli lenl tlttlr*ri,

}9, ,\l tii,*lrtxrr lr*llitcrtc Lültllt; ln;hllü/rti ciL,rtt*k iryuttilr,r trlii*{l i]rrrtr:r* K,:il h:u.rtir,

ítllutwrtil;js:jl;t!, lílt{{tl(,Lí,LL$! {r;tLii:.r.l,ritncitrrlcLlcl l:il_\iillLItl11í:'gltd]}

allllrtur;iriit rl

45:|{il i \rll.:í)} llil{- $;\j§l ""itz ipít*si ir }t!!}t,}s' hu}lil(liL ki:.;tt"Jlisirttl l,rhrltt* sz*lr:l|ritilrr!" sll)fui Lu\iilll,i
r*mtrl*{r:! " lty. eilxli|lilin i;ri |*rr:tr;itl *ii:it il rtillrr|;i*í ;irhir l,r, k*l} ipit*r!,.

liifl;tI tltílí..zl},

tt
t

q ffrv'
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Hóseigeteíú*

§*z. Ti"iehzánr '|"dtel sziit,eg* &,ltnn.r,. §6l,ség Á*3,ttg, l},j Ány*g l}ij iiser*s*lr

ler"alóhcl3,i rliilrrl. S,O ltl'-lt holttitt*1,l)e

lS$l:{{]l:j|i{' 1-1srrilk:kftrti csiiálltrlrr} itlliliisa írl|r,S*,tcxritíi| nti*t
nT *nh*ál lr;it3,, s*ítri *rrk*lrli p*l lóteril§*el"
k*ri rita l. ! iiirdesxk;i r.a l. li+tlá b{.r,, ü.ó{l-S"§* rir

perl l óseÉ l*sléggeí. r*lrlr;kapat1l* tii l rrlxig ?.{l0 rn-

],&} k Nixr: ttrh*l lT *tiis*gprll. r}l l l ;i n.t *p it** §d5/.

ü\
alk*llrnx;istrcltnikiii kiziktlnl,r slcrit,tl. {r,$l-t;"üü
nT nrurtk*pRrll* rl*gari*l#, k§etill

}{dx}§t} 1 l §}s,1 \téiirr*yva kcl*trrk. seinr.nk*l:ttok J'cilrtrrrlása

alirr{,};xlltl. eiiikri*zítet t'|t ii íf tiü. r iiríriis k i rrxr"e l drii
an_,-*glrril. l ir,r;E biilil.íl. rrtiig1 llttta kiit*al1.1,ag,ír

r:éko*y"*ako3*1 k**r,íléii*. egy t elegle*. l,5-2,i
lltll}-c§ §íell1üs§inér€ticl r,,*kclat

kapar{ ? rcttt. i. :l. 3 tititr*:r:lrc*

:{r{i§?$l-]3?9.3 l,,íb;rrari l.ak$l*t{}k; díeJtű *x hihaarti nrúgl;rritás l5 nt2

kiltixr*l,u3ü t ektrll1 l,jlr:g tL,llrriI,Júsrr. léli r;riir r"ll.

r,tklrti: k ix.rcrcl úsű rrar1 *ghól t,alitrlat l ntl n - r",s

syelt**egtélrrt^ ];{ feíe :;zín

48{Xi?ü5545l 3 l.*plstctii }riL ds h;,**g*rig*lcí**t; Kétlitiiú
l irptlstetiik hiiszi gr:tr"r}ús*. il ttj{i)';idiilttr: l*if ;tr,rrn

i*kt*tlt, 1itr:551u1lrx hr'irrigt:1,1lii l*t*l*zl,tll r ir5t3-

riltc§! :tt{} nitn iitcet_lalrrrt hirsriletcli, lilc" 7.i,

-{}.03') {WirnK}, párrizllró tóliár al

l.ilrir;r*ti h,iszi$ctclús. iir cgsziir ctlrlilti-criiriti"ssct,

{ l**rlrarri krr i r,öglitlrs" l*l ii l*t i *rirris l,* lil tlr i *{

ki *g*.rritil pr"llli lr & }. t: sj cn*i,, *l -iiúprdtü" ritr:nr* i

hrrrr-rlrllz*1i Xll5 bris,"-igrtr:lii }aprlihxí.
,"asó_txíópo{h*tr h*l}2*í í í;l§ia§xlólra. t*5oll

síii, tiiggii}r:gts lalt:l.r ilclr*r, §l'§ hrr*T .igetr:lll lap

l 30 rttrlr

! l*nlirkz*ti lrírszi;r*t*i*s. iir *g:l;ii,il,cthúll.!"

r:r,ri*it úrstl " { nrr;ci;a*i l iti ri!g"z,.ítrir" f }| ii l*t } *irál
r aiantirr{ kit,*i.,rúizíti,';rr*íj lrlL l, tt_r r,tl*s i,|-kr:lrzt"sir.

nitrt*lil htr:ttlrik:,irti #l)§ h{ilzi*el*1,1i iilFt,kLul,
rírsnsíl*p$rl}r\ l }rÉpz*tl rrtgas;<,ttil. a. t*g*lt

sill, {iig3iilt5i:l l"itlrrn rt clr*r, t:P§ hiisei3i:t*lii lap

10 l,irttl
kárlákr*il

} lq,rn!ttkzali lxlsriy,etr:li:. ii r r:qsziir cl hlilri,

*riisít úsx* }, { trt,r:lliittililri ttigli r*s- lb l ii lt1 i yá r:il

r*lllrrrin{ kieg*slitii p*l1ilrtk t. *gyelrt,rl étk*pr*sti.

ll{nniiil ll{}}E!(tk/íiti l;l'S hrrsriu,"'t,-,l,t llrlx,klal,
l{$iil§i.túpr11 lxii k*;:;*tt rlrgllxltribir. tag*llí

sik- lügglil*g*s iillr*l il.:h*r 1:"ll,t htrsr,igctr,lii la;r

} Slj rnr*r

il§íj*??{l3"1sí}}

-i§tX}?::{-1339:

1*<,,",1 l 5*3 l JOa {;s ,1:5 4{i1 5&;r

j llJ tnj t lXX} l (.r70 *l3 úü{i 45§ !30{}

:l ?{Xt l {l7{} 55 59* 2,§ ü§{}
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Höszig*ttlés

.} 48{itt}§{l38?-{l l-|rxrtltlkrxti híi.sr"ig*í*l{s ttdnr r}iihr*it s rx*llhaníiliri {r$ rn? ? {}J l d ??íJ jl:: 4§{} rfó 5íd}
gtg*itd*}, qs}§li§§ úl'liép§sii. }i*sjt,t..p*irl{

kiirrlg3 rrp*r hiiseigrt*|ű i*Ftkkrtl; rs§itsttúri)rh(il
kénzett ftr g,a,tztóba, tnttült
sík. íiiggii}egtrs lh*r:rr k,a*íl,rtr*t{ ki5pe,t§_!,rtpül,

hiis*igereki lap l -§* lrlnr
yrínceftid{m*n

?!t*n}tn$enr össí*§§ú: ,1 ?,*.{ 22} ? S?l ?4l
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NyílésaiirÉ c*ere

S*r. T&ltlsrám Tóíel rr.§wge illenn1,. Egl,sóg An}eg í}íi Á,rlrté §íJ ö,s*r,***ll

_.*,,, _ .". .* , , ,.,..,_ , _ , _* e§r:r§*{ t!{l.xé§I+,, .§*rr4*tn 
,. **l :tOll00lí,? Elriréri tiirrrrülttkkonlátcres*lsaállitása. lerahásn. ]tllr 58{fi.í i"i40§-_ lirra:R ír{.,Sln

§l |er"a}ióhel5,i tlljjal. S,{} rn,t-ts ks}nl*nerht

1 d4úS*ü355J í,"a vtgy tttiiall3,ng rty ílásrár§ srxrhezrltek hrrlrí*sa,

a,l a,itir. alrlak ragy k*p*" l-űü rn:-ig

41{,l?384{ló
§4

{4{}l:3s4i}s
§§

,{{*l ?3§,a$ó
§$

44$l ?3§4${i
öl

[a kiiltcri nyílá*airtik, lrósrigetr*lt. fak+r"gtt

l$gzárrisü *blak elhell.ez§se *lt\re liiilt*g3,tlit

falnyi l ásba. tiimitÉs rrél kri l (szerelrtfly*?tr:,
llntrrn heá ! l itÉr*sri l }. 4"ü* in kvii le1 i g. tru kó-nyiló

brrhón"tíló ahlak. lJ*.< l. l 5 i§in*K. U**f, l .sű
W,'rn3K. lnérete; óOlt2fi cnr FI§CH Át jelii
nreglCvó íiilclszinti korábban nrár cseréít^ fh
ablak*kkal anonos tirré;eti kivitellrgn
vagalatokkal, kt}l*é lenez pérhánrr;:al. betsö íh
k§nyiiklőr.lel n nertr cstmpdreíl h*ly iriégeli btn.
kqrrxlrletterr

Fa k iiltéri n1 íl&+zirrik. htlszi geíclt. l'*kozot{
légzárású ahl*k elhe*y*.dse előre hihag3ttí
l}lnyí}á:lba. tönlirrls :réllrül {sxere}véíiy§zv§!
íinomlreá l lítással ). 4.0{l rrr keriiltti g. hukó-nvíló

birk*rryílír *nlu1. 1;"*; 1.1§ lV,&3K. üg*.l1"69
\trl,rn3K. *rérc{e; úSx?§ cn Ptlt{C§ Á2 je}ii
rlreglér,ir tüldseinti htrrál,1barr rnór cserélt. fa
ahlakirkhul azorttls kinÉzrri kil itelhcn
trir{adóta}
vasalat$hkal, külsö leffice piir'§iirrnyel. belso f*
höu,r iik íövcl a nent csettr;rézeí l hel},i séseklrtlt,
ki}|rtl1lefi§}

Fa kii|teri rt; ílásrárók" hösrigetelt. fok<leott

ldgzárású nblak elhell,ezise elöre kiha1,9,ott

fn i rr_ i i ásb*. tö nt i tÉx n *t k ü l { sr*re}tén _.-*ear,*,

íi$ornlreál l ítás*tr l}. 4,§0 m kerii leti g. hrrk*:rryi tó

bukórr3.iló ö*szetetl ahlak, t,i*q I,15 Wjm2}i.
1J§*,{jtt$0 \1j*n3K. mérele: {X}xllíl ent
li{)t,D§rjliT Ád ji:lii nlegl{r,ó. lb ablakLal
arnntls kirrdz*lí kivieelben
va§§let§kkfi}" kíilsó tgüiue pári,ánlrynl. b*l*ó ía
k$nyöhlórtl a nttt ts§lrtpdir*tl §ely,ix*g*iben.
k+nrtrl*ítcn
va*al*takkal. kül*ö lemex prirhánn3tl, helró t*

&§nJsk}iivel a Ren! tsenrp§tetl hel$#g:kben.
kcrtrrl-rletteir

l'a k i}|téri lyil *s*til ó§. hösl"íg*tr:lt, lblitlr.rül
l§gr,á ni*ú rrbl*k el h*l3,c;_esc r,kire k ih*gyall
llrlrrvilaslra. tiillriti,s rrelkí,il iizclr;llinl'rler,c,
finonlh*állitúsutl}. 4,üü rrr keriiletig" §ukó-nl.íló

htrkón5,íló ös§zet*ll iilllak. t l,.,.:,1.1 5 \V;nl2K,
lJg*<l.{}S §tm?§. lttÉret*: §$:rií0 *nt
}st"nsí,tlriT Á4 j*|ű nreglér,$. f;t lbl*khal
etztxttl* kirlgir-,gl 1 k i vitelberl

4{l *r}

ídb

,dh

ldh

l dtr

0

8ü B{}-§

4 {f}B

15 l"]8
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l?§ trtü
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f*yíl§s:áró csxre

44§l]"t§4{Xt

.t"t{} t !-C, 4{i{r

8§

,t.}{} l },}84{}ír

§ü

vlrsaí*t*lkil*}" h li f xii l**re,r; p*ri;.ii*xy*l. b*jsli ih
l*hlp,iik ltivel a *ettt csen,l péxett *v11, iség*i:heir.
l*ttm*|elgett

{iÉ kiill*r i rl1 il ásxár$kt lmsirigel e t i, l'lrkoer.rtl

l*gl;irásii ahl*l" tlhelye;lxs* *l{ire }iilllrgyrr*
l**l*yíiásba- trinxít*l rr*l lriil (srerc}r,ritl1+zt*.
l'in<rrnl,1eillitás$ál}. J.{i(i rrr kcriil*tig, hrrkt\+ryiló

bukiirryiló ahlaO" 1_;.,-: }. l 5 \! ir.rl} K, tj§.*ot,{3ti
\Y,irliK- tn*n*fe: S$xl§ü *rrr FÖí,I}§}IN?] Á§
jelii nr*giÉvó ftil*slirrti horib!:lxn rrlfir *serdh- *r
*bl*k*hkri1 ;ie;orlrls ki:l*u*ti i;ivitr*lh*n
va*alatrlkkal. kiilsci leilre.e párk*nny*l" htlt*i ílr
liön;,ilk liivtl i} *ent c§rlrt5ltlr.*lí l*§,i**gekb*n-
§rxr:rpletle*

F* kii}teri n3.íl*s*_irr *k. il{ixzigct*k. fükdtí$l,
l$priná*ír abl*k *ihelyer-é*e el$r* h ihrtgyr*tt

l*l*3.,ilásha^ tiu*it* rr*lliiil (xr"erelr,**1,*ar.e.

fi **m heál l itár:;*l )" {.í}0 r:r lr*r,ii l et ig" buk ó* yíló

lru kri*r1.,ílti *bI*§. §":,,.,{.] 1 " i § !\r;'*] K. t i g*,. 1.'u*

1\1nT}K. ül*,elcl ?§tl§ü t*r li*lrrs;t}§l'Á{r ó*

&? jelii, *rtglévii {i5lrfszi*ti ktx-ábtlirrr *tát rserdl{.
fb ehlak*lc bi*l a***a* k i xée*t i k i l.it*l}:err

vilxnl$t§kiie|" §§ls{i lexrrx párhrirwyal, iri:liiii *r
körrltikliivel a llent c§enrlrtizctl lre l.r iségelhen.
korrr;rlilllcrr

Ffi 
'iíil 

t*íi rr3,ílá*zár*k. htiszig*telt, Jirkr:tiltt
légzárású ablul cílrel; eeés* eliire kilrirg,,alt
l} I rtyil tix[:a. törnítás *él §ül ( sxe*ll,{rtyc;rl.e.
lirr<xl' lr*d l l ítágs*l }.,{.(l{) *rr l.*rii lr** i g. §rr §*-n.vi íó

brtk**y1ltl *hl;*k. lJ*<l^ l5 Winr3§_ 1ig*,r.1,6p
\§.l*lK. xrrilel*: §$x?§ sxr §iit"t}§z,l§I'Á3
j*lű. ueglCvó l?il*$saírrti k*riibtr*n *t$,r cs*r{lt. íir
*bl*k*k}it l *zrttro* ki*éy,el i kil. it§lb*,l
tivttrtó"-*l
virsirllrt*kl*gt. lriti sii l*nr*z prirk*rrn1 * l. b*lsii íh
kti rrlökliirl*l n *exr *sent páaett ltr*lyis*3e&§*a,

kttlt'lpIelrclt

] rlh

3 tllr

5 t|l:

t4l ,il{': 3? _l{r.t 1§] ü'}jt í:;{ ?28
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1,1yilásrárd c*re

t$ ,}4fi ti3&.{${3
tJl

+"1|l I r.\ü;{i'l'

{i1

4**l ?:l{4{Xl
q3

4;i{t |:3§4üó
íi4

44ít ti"tíi,tü{l
fit

Ffi i" ii l 1éli nl,i |á* #rr*k. lriis zíg*t tl t. l'r:liorrrtt
l*ga*risri *lrl*k *lhel3,*le§e {l*fr tiltnqr,*tl
lalrryílásb*. l#nríe*s rr*lkii} {sz"r:rell,*rtl *xr,*.

llttgrrb*állítáxg*l i. 4.#S *: hr.rril*{ig" h*kó"rr3,.ít*

h§*{tnl"*l*r,il<i ba**rrl i|*i ;llr*lh^ tJ'*l l.1i
lYln:!K. {_is,,,*. l.*ti \}'l*i!H, irtérel*; l§$"tls§
trrt rtil.psr*tliT Áls j*iii. *regldrti {iild*xin{i
krr*ilrh*n }tllil c${.t,l.,it. fa *i:{*ktk§al il?t}n(t§

kirrórtti kitill"llxn
rasalatokkltl, kiilsil lcnlcz pár|ánrrlal. llelsir la
i;ön} t\k lii rlti i| nenr {§*l§pór-*ri he ly i **g*klx*r.
koltlFl*ten

l'lr k ii lt*íi nl i |:i}rjirciL. h(iszi gelellt" lirkalul t

l{gláráxil iltllnk el hely*n*s* *hire k i h*gl*lt
fal:rl.ilátlr*" tiirnit*s trf lkii l {*;tetelr:*tryezve"
fin*r*lreállililrisaí}" 4.{X} m k<n,iiletig. irrrkrl-rryílii

ktizé;rcrrlclnvíló lrr.rLrilr; iló ab}ak. t,J *.,: l. l5
\trr:'*r3K. {.ig*< l,üü l§.jlrT ? K" trtérr:l*: t {H rl4{l
enr lrölp§:|"1t\i'l' ,,{ l t jelii. *regl*vi} lblil*zirrti
ktr*il:trrxlr ffiál e§i}rdll. la aíll*ltirkkll geo*rrs

kilr*z..i:ti ki r i trlllr*n
v*salaíoiiltnl, kiilsii l*nt*z piirkrinn1*}" trtlti} 1ir

kiin"v*klrivel a lle*t e*entpóz§lt h9 !y i $é$§Lbe§"
krrt,npietterr

Fa kil lt dri n5i l*xatirck, li*s.* ig*t*k. ftlk*z"rrtt

ldgzrirti:ri ablal tl helye;és§ előre ki hagtrltt
Í*lnyílásh*. i$nriti:t rrólkiitr {rizerrrlr,,nlri5.exr,*"
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§ZAKMÁI öN§r-nrn*lz

§§R r"e|l,#p.fis.r}eé nz Aiánl*t§rÉrő által f*ltöl{ö§Jtvitatkozat. amelvpt Aiáslattcvő n
tetötté* ut*t íudi* kitöItení!

Vátl*tkarási szcruőd§s ,rÖnkormányz*fi óplil*r* - úvad* és orvasí rendelS - en*rgetikai
kortzerűsítóst NógÉdkövesden* kivitelezési munkr{l*binak dvégz$sére

tárgyü közbsszerzési eljár.á§ 2. r§§ze voq+}kozásábaí} {arucsi réndeló)

]li3;

§év; Barta József
§zületési idő: 195?.07.13.

Átl*mpolgírtágl m§8yar

Mettöl meddig {óv} Intezmény megnevezése / Végzettség
2001. Felelös rnüszaki vezetöi jogosultn{g, Műszaki ellenóri jogcsultság

l97s-l979 Pollack Mihály Mtiszaki Főiskola Pécs - tizernmérnök

,9?t-L9?§ Jóesef Attila §imnáaiurn *zd * érettségi

Mettff m*ddíg
íóvlhón*n}

Munk*hely m*gxevezó*e, m*nkakör

20s1. Epkomplex KFT., Gödöllö * munkahelyi mémök, építésvezető,
felelös m{iszalii vezstő

1§97._2§üt. ARCHITEKTCIN RT., Göd$ltö * rnunkch*lyi mórnök

19§ü.-1997. Renoüt K§T., Budapest * bmsztoü rnérnök
l983.-1989. l.sz. Epítőipari Vállalat, Brrdapest - beosetott mémök

l981._l983. 1.sz. Epítőip*ri Vállalat, &udapest - munkalrlyi technikus
1979._I98t" Epitőipari §zövetkeuet, Siklós - elókészítő

?io i

q tr-V



201§.l i._2ü17.08.
{6 hónan}

Aszódi Ev*ngélilius Cimnázium alsó tagozatos iskclaszárny építese
felelős müszaki vezetó

20t6.s7" *2017.03.
(§ hóxan}

§iósd, Tigez epület átalatítása. iskola átalakítása
fulelös müseaki yszetö

zsl5.08- *2016.§4.
{§ hónan'l

Budap*st, Teleszkóp u. 9. egy lakásos lakóepfilet kiviteleze§e
felelős müszaki vezető

2ö13.s9. * ?014.08-
í3 hónar}

Yasad B§lcgőde építése
felelós műszaki vezető

2ül3,12 * 2*14.ü5.
fó hónarl}

Asxód Napsugar CIvoda- helyszíni építésveeetö,
felelös műsxgki vezető

2013.G6. * ?G13.1t "

í6hónan)
Gyál Bóbiia Bölcsőde férőh*lybővítÉs és szolgáltauisfejlesxés
felelös m&sz*ki ve.zetö

20t3.s8._2013.04.
í§ hónen}

B:rd*pwt §L, Márt*n u. 5/a. lakúfuület te§es fel*jítása,
tartószgrkez€ti átfuít& helvszíni, énítésvezető. felelös műszaki vezető

?011.09._20t2.04.
f7 hóna*}

§r;dap*st IX., Márton u. 3/n- lakóépület t*ljes {blújítása
tartószarkez§ti átéDltff felelös rnűszaki vezető

2§}1.07"-20t 1.09,
í3 hónan}

§udapesti *aedasr*gi Föiskola Pén*iigyi és §aanrvibli Kar
karbgntartá§i és fs§liító§i mr:nkák felelős müszaki vezetö

2ü11.0I.-2s1 1.ss.
í6 hónar)

§sréd gívosí rendelö 6pítése
felelős műszaki vezetö

?01ü.01"_2CIlCI,l1,
ítl hón*utr

3p" IX. Viola x. 21. Iakóépiilet f§ltljítá§a, tartöszeíkezeti átépltés
felelös fitiiszeki vezetö

Ös*zesen; ?4 hórrap

?66n§13"{VII. l1.) Kom. rcndelet szerinti
MV-E falelős müsuaki vee*töi jogosult*ág MV-É tg-?z34

esetén a kamarai nvilv*ntartási szr{m:

§a*kértel*ml mú*z*ki ellenőrl jogosult**g

K§el*ntem, }rogymi*t az *pkomple* Kft" (21S0 §ödöltő, R§t u. 3?.} ajánlafievő áltál ajáülott
§arta József {építész felelös müszaki vez*tö} szakerrrber részt veszek a Yállatkozási
srcr*Sd§s ,rÖnkormányzgti ép§leíek - óvgda és orvcsí rcndelő - *nerg*tiksi
kryrgaerü*ító§* Nógnfrdkövesdtn' kivitel zési munkálatninnk olv§z{*óre táf§yű
kőzbesr-erzési e§rirás 2. (orvosi rendelő) reszében. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat
sikcres*ége eset*n kepe* vagyok dolgoxní, és dolgoxri kívánok aeokban a t€rvezett
idöszak{ok}ban és az ajánlatban szerepiő beoszlasban" melyre vonatkozóan önéIetra$znmat
be*yujtottrik.

Nyil*tkozatommal kijelentem, hogy níncs mas clyan kötelez+fiségem §uen időszak(ok)ra
vona*koaó*no amelyek az e szerzódésben való mrmkavégzésernet bármilyen szernporrtböl
akadr{lyoznék.

Biintetójogi felelösségern trrdatriban kijelente*r, hogy a f*nti adatok a valóságnak r*egfele}n*k

Södöllő, ?01 9. &bruár 2t.

6l J*l



FmLATKo z^T A §§L§Ló§§Écgrzfi}sírÁsx,ól

§"§F {e{rd§,gerb,en pz Áiánlxtkérő {|tsl fe|töltött ttyilptkozet. gmelvct Aiá*lnttqyő a
lo!öltó* után t*dia kitöltert!

Yállalkoz*si §zefiaődés,Örkorm§nyza;liépiiteiek- óvodn ér onosi rendelő - encrgttík*i
korszerúsítóse Nógní dkövesdeno kivitelezési m unk,f, latain*k elvégzésó re

tárffiú közbeszerzési e§árás 2" r&ze voqatkoaásÉbarr {.ori,osi rsnd§Jő}

Atulírott Molnár Józcef, rxint az Épkomptex Kft {2l{l{} Göd§Ilő- RSt u.3?"} qianlattcvö
cégiegyzésre jogosult képviselője btintetőjogi felelösségem tudaában nyilatkozom, hogy a
Ydllalkoz*ci gerzödés rrÖnkormdnpaíi épütetek - óvod* és orvosi rendeló - en*ry*tikai
karsucrűsítéce Nógr{dköverdens kívit*íegósi munkálaÉ*inak elvógzósére tfugyít
közbeszerze§i e§fuás ,.. része alapján kötendö szerződés megkötésének időponljóig fuítési-
szerelési felclősségb,ixositási sz*rzöd§st kötünk, vagy rrreglévö felelösségbiáo*ítrisunkat
kiterjesztjük az Ajánlatkérö álral elöírt mértékű és terjedelnlú felelősségbiztosításra.

Mórt&e: 5.000.000 furint/káresemény és l ü.000.000 forinVóv.

Tudomásrrl vessdkn hory a fenti kötelezettsóg elmulasáása az Ajr*nl*tkéró szerződé*kö*stől
v*ló visszalffsének minősüI a Kbt. l3l. § (4) bekezdése alapjáno melynek kiivetkert€ben a
második legkdvezőbo- ajaxlatot nyír.itóv*l köti meg Ajántatkérö a szerződést.

Göd§llö" 2019. febnrfu 21.

dl 1



§yíLATKOZAT

* Jó**llri*i biztpríték rerrdelkt*é*rc bocsáágáról

S"KR tc§.S+pe{Fen az Aíón|*f,I+f.rő dlti$,felt§ftött nvil*tkozFl. ameivet 4iántarr*v#_g
letöttés után tudía kitötfeni!

Váll*tkozíti*z*rz$d§* *Őnkorx§nyx*§ Sp*lot*k- óvoda Sg orv*si r*adelö - energetik*í
kox*cr&sítése Nógrfi dkövesden' kívitelez&i munleálatninnk elvégzós§rt

t#grlti k§.p,b*§rerz$,si eliánis ?, rd,szc vongtkge{§ábeníp.rvasi rendető}

AlalÍmtt }Íotx&r Józtef, mint s8 Épkompl*x Kfí. (2100 Gödöltő, Rét u. 37.) ajrinlattevó
cégiegyzésre jogosult képviselője btintetöjogi felelössegem tudatriban kijelenienr, hogy a
Y$lllt**x*si *zcrződés ,,Önkormányzrti áp§t*ttk - óvgd* És ar,v**i ren*sl$ - energeükai
korsrer*clt$x* Nógr*dk§vesdex' kívir*tez§si muxkálatain*k elv§gzósÉre ]arsJ,ú
kÖzbeszerzesi e§ánfu 2. resze kapc§,in a jótálási bixosítékot hariridőre Uenyrnitjut<.

§&dő§ö" l$l 9. február 2 l 
"

Epkomplex Kft.

§lre,,
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NYILÁTKCIrAT

a §zakemb*re} jogosultság*in kam*r*i nyilvántartóxba vétele tekintetébeu

§KR rerrdsrqrben az Ai*nt*tkérf ílt§l !*k§It§tt nvil*tko,zat. tcc}v*t.Si$qhtt§yő 4
letöltég után tudia kítölteni!

Yáttdkorá*i *zemődé* n,Önkormányz*ű§p§letek - óvoda §s oruosi rendeló - energetikai
k*ruzerúsítéee Nógrád*§v*sden' kívitplezósi mrrnkál*tainak elvégzésére

targyú közbe_szetzesi eljárás 2. része.vgnatkozásában (orvosi rqndelől

Alnlirott Molg*r Jóes*f (n*v}, rnírrt az Épkomplex Kfí (2100 Gödfitlő, Róf u. 3?.} {eégnév,
szék*rely} ajrinlattevó cégiegyzésre jogtsult képviselöje nyilatkoe*m, bo§y nyertességünk
esetén legkésőbb a szerzödéskötésre rendelkezni fogunk l (egy) fő olyan műszaki
szakgnbgrel, aki rendelkezik a 26őfta1§. ffII. 11,} Korm. rsndelet szednti nfrY-É fel*lös
műszaki vezetői jogosultsággal" a jogosultságot a szerzödés te§es idószaka alatt fenntartjuk,
valamint ho§y ewfi kötelezettség te§esítésének elmaradása a srerzödésk§té§től való
víxzatryést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomasul ves§ziik, hogy ebberr az s§etbeíl
ajánlatkérö a rnásodik legkedvezőbb ajánlattevóvel k§t szerződé*t.

§ödöllö, 2019. febr$ár 21.

,í} ",
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,ElÁínÁsl cimrnlnÁNy

Alul*ntt iVt*ln§r -}Óls*f (s*ítietett: *égény, l9§3" február Sl.-_anyja nevE: Zsiros §rx€bet}
2170 Asxod, Kcss*lh Lajos utca g5. szám alatti lakos, mint aa Érxomplrx ápit*ipmi *
§aolgrÉlt*t* Knrlritolt SrlelÖcségű T*r*as*g {saékh*ly: 21{)0 §§döllöt Rdi utca 3?.}
kéFvís*löi* a társaságot akként jegyzem, úsy * teóaxag kérzel v*gÍ g;p§ effiírt,
*löxx'ornctt vagy el{inyor§tfit§tt cégneve alá n*verngt önállóxn áz aHbbiak si"rifr iórn,

Bn §eab$ Veronik* k§zjcgx6
2l0$ cüdfilló, Kossrrth Laj*s ut** l ,

3l$l §tid§,l§" Fr: 3.§?,
"lbl:2§g?3S-3" *

TÁN*§iTyÁNy

'fanrlsitcm, h*gy * fcnti aláírási cÍmp€ldáqt Molnár József (szület*t: §égdny, l§53. február
§l., anyja neve: Z*iros §rz*óber} ?I?0 Asmd, K*ssuth Ltjas utca g5"-saám al*tti lakos"
miután szemályar*nos*ágitt a felmut*tott g83689JA szá"mú siemély*e*nositó igazolvihnyat,
lakeimét a §§32$§Pl. sgámú lakcímet igefr*ló hatósági igazolvárrnyal igarott*i mai napon

K*lt StidÖ§§n, n 20l }. {ke{tÓeaer*tiaen*gyedik} Év aktóber bón*p í3, {tiren}rarmaök) napjár:,

9 *'l

Ugyszarn : 1403&/Il/t21 2ít$t t.

\ űh"





Poli*c* í{ibá.ly Mfisza}i és ínf,o&atikai **r
Délcáni l{ivatal"

Tanulmányi Csoport

rrey_.ffi{§:.!*.awp
Bsí*ÉJús§üf
*,t?S4"fiád
Ba*in I7"

rcÁuOIá§

Himtafu*m ÍS§í§li§l§ bgsr§tt& §§§§f {§d": Ólü 1957. jtt|i§§ t3., ,*rryj* nerne 3pEldn
llma} * Pécsi §§l|ack }#róly lú*sz*i §§i*gh {ic$fió.l ínfu@ r§csi §rdffiáüJe§púffi
Psth§*MmáIYerfi*axkÍé*rrfgm*ríkiKar} mryr*épí{6*rgzrk{n 3llílg ge4,moaokt*rtt d*
gtffit
áz Átksi ViarymrraÉ §i!§§ág l§?9. éTí j*tíu§ $4-í §*egás 4lryjfu í§tí§uÉút o*lgyc;g
§r*lrx§ru& @c*ííéct mcwcü"
q$§r§lfu*xínffi t!Ég#grs

Áfi t993" §§O{. ür- t3l. § {r}eÍ*lm§b*n o*ígrtúa *kpjlin jo§xutlazőpít611,mán§§ cfm
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NYIIATK0ZAT A KBT. 66. § (6} B§KEzrJlÉs §ZEKINT

Váltalkozr*si sztlzödás *Öxkorm*nyz*ti ópfiletek - óvodn Ss oruosi rendelő - energetikal
korszerüsífése Nógrr*dköv*§d§n" kivít§ltüé§í munkálttlirak clrÉgz§sóre

társnú közbeszErzési eliárr{s 2" része von_at&oaásában íonrosi rende!§)

Álutímtt fpkomptex Kjft. €tüS üödölló, Rét u" 37.} (*jánlattevö), rrrely*t k§pvisel:
Moln;*r Józgef

az glóbbi nyilatkoznttt te sszük:

§llaícoamk a KbL óS. § {6) bekerdés c} pontja alapján, htgy a közbe*zereós trkgyának
alábbiakban meghatározott részeível összefiiggésben alvállalkozóval sz§íződést köttink:

már isrrrert alábbi alvri]lalkozókat

Gödöllö, 20l9. februáT 2l,

q *ű'

Nyilatkozunk a Kbt. 6S" § {6} belcezdée b} pontja a}apj;án, hogy a szerzödés t*§tsítéséhez az



fi Y,r§fi{§z*T §t#l§§ §f §Y§§v§§[ÉRŐt

ÁlulÍrott, Molni[r Jórec{, mint az Spkompler Kft (2100 6ödöllő, Rét u- 37.} cég|egyzéme j§g§§t tt
képviselöje, a(z}

§*xl*tk*É n*v** ffögrid*#íasd Körség Önlvrwényz*ta

K$ub*rz*rr&t *|i{r§e mggu*vezéee
,,-§rkom*ny;rati épiil§tekóvcda és orvosi

Nógrádkövesden"

táIEy'[közbs§aeeésie§árásb*n{2. fe§z§von*tksuá§ában/onrosi rendelö}nyllatkozax, h*gy
nY__agssegünk esetén, elöleget kívánunk igénybe venni, a szerádésben foglalt általanos forgalmi adb
néltúl sz*mítor te$es ellenszolgáltatás sYo.ának megfelelö összegben.

Gödöllö, 2019. február 2l.

.í tj
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§ AJfutáTTwő nnnrxoz*r*
E cÉexlvot**r r#nxrrősÉaÉnőr És nz *gnrgÁasox*óL

Alulírott Malnár Jórsef, mint az ÉpxoruprEx Kft, {zxffi §ód§§ö, *ét u,37.} aJánlattevö cégiegyrésrt
jegu*lt kó3vis*l6jc nyilatkozom, hogy az altuális cégállapotot bemutató. az ilíetékes eégbír&ság vagy
a Körigazgatási és lgazságügyi Minisztérium (rlnn) Céginformációs és az Elektroniftus Cége§árásban
Körremüködó §zolgálat által kiadofi, vagy Eu utóhbi *ery*zEt adatbázisáMl letölthető cégkivonat
adatal a v*tó#gnak mcgfelelőek és azok az ajánlattételi hatÉridőbcn aktuílis cégállapotot mutatják.

Társaságunkaégiegyrék sráma: Cs.13-{Xr{63§l?

Társa$gunk adószáma: x*§mg§{l-t-13

tégünk az atábbi tényeket, adatakat ígualó dokumentumakat a Kbt. 36. § {5) bekezdésre tdkínt*ttgl az
ajánlat részeként CIzért nem nyú}tjg be, mert azokró! dz ajónlatkérő mügygr nyelven rendeIkezásre ú!ló,
€lektíoáikas, hatéságt vagy közbíteles nytlvóntartásból ingyenesen jagosultt&iékozódní:

&datbárie
meglelöl€§§

AdatM;ls e|érhetőséga

céginfarrnécíó htt p : llwww, **t* a i e tuze k 
" 
h u / i n d e x, ht m l

köztafto2ás
mentessét

btfu-§,uawt apc*. LuJm a sva r oldal rklnavla datbazí sakllraztartams nEnt
eslkg üartü,j asne ntas gdazoiadgtbtzÍs.t]u7r!

Egyszerű§tett éves
heszúmalók és

kíegészítö
ínelIéld?:teik

h§ o: lle-besiá m ataki m "a w. h ul

Mklk reaisztrócíó httg://wwl,mkik"hul

6ödönű, lü19. február 11.

ü,r
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rELoLvÁsó L.q,r

Y,áIlotkoaási szcreődésr,Önkmmányryti épüttttk * óvoda é* orvCIsí r*ndclő * *nerg*§kai
ktrsserÜsítórc NÓgrádkövesdens kiviteleési munkrtlaínínak *tvógró*óre

táreYÚ kÖzbeszerze*i eljr{rás 2. résee vonatkoalsában (orvosi reildelő)

_ S.,§&len fls,ai*{}!{F+rő 4ltö.pb*qksm§gt {pkumentumak,k§ec§,§!9kírq§i*us
űrlapként létrehozt" 

" 
felolrasóIap mintá .

ü*lnr foqx§**n*n k§tete* az riáqtat iOsztkeni kitOttentl

Ajánla§evö neve:

Ájánl*ttevö székhelye :

{i án l*ttevö tclefon*ai{mal

.{| r*lrl*ttevö fax srámg.;

Ajránlattevő e-mail cime:

Ajánl*ttevó adósáma:

Épkomplex K*,

210CI Gödöllö, R§t u. 37.

06l?8_§I3_§5§

06/28_§13"556

infu@ep*omplex,hu

l2üOCI98ü_2_I3

Egyösszeg$ nefió qiánlati ár {§orinQ (egész sxámot sztiksÉges
megadni)

nettó 23.B28§IS,-
s,t

A te{iesítésben rÉsztvev$, a 366á013" (Vil.11.) I{r. szerinti
MV-§ felelös müszaki veeet6i {v*gy azzal egyenértékü}
jogos*ltság rnegseerzéséhez szükséges 266/2013" (Vtt"l 1.) Kr,
szerinti végaetíségg*l rendelkezö szakember vdgzettségéndc
rnegszerzé*étöl számitott, maga*epltési kivitelezesi
suakttriilet§n szerzett gu*krnai tap*sxtalati ideje {Hó*ap} {min.
0 hónap * max. 60 hónap) (egesz számot szükseges megaani)

74 hón*p

§xakerrrter neve és jogcsultság seám* (szöveg} §*rt* Jómef

MY_§ ÍJ.-7234

3. Á sikpres müszaki-átadás-átvételt követően köt*lezöen elóín
36 hónapos jótátlás idót&t§fiát moghal*dó t§bbtet jótáttá§
{ruin. § hónap - ,nx. 24 hónap} (egész saámot szfikséges
rnegadni}

3 hónrp

§ödöl}ö, 2019. &bruár 21.

. ügyve|ető
Epkomplöx Kft.

'.l ',
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4. számú mellék]et:

Vállalko ző fe|e|őss égbiztosítási kötvény m á s olata



§ieto§ító

Az űTP {snportpartrnere

Fedezeti gazo lás Keret É pítés-és Szerelés B iztosítás hoz

Épkomplex Kft.

2t00 Gödöllő Rét u. 37.

Sze rződőlB iztos ított:

Címe:

Kockázatviselés helye:

szerzódés sám:

Építési munka jellege:

Építési munka kezdete:

kockázatvise!és kezdete:

Építési munka befejezése:

Vállalásidíj (Ft):

Alvállalkozók:

Önkormánlzati épületek energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden 2. rész Orvosi rendelő
energetikai korszerűsítése kivitelezés

2019 13.

í3.

í3.

03.

03.

09.

ev

év

ev

hónap

hónap

hónap

nap

nap

nap

2019

20í9

23 028 918

késóbb kerül beielentésrel

A biztositás kedvezményezettje :

íoglaltak szerint.

Budapest, 2o19 ev hónap 08, nap

Kockázatelbírálási és vállalási ]roda (KEvl)
1 146 Budapest Erz§ébet királyné úqa 1/c
Telefon: +36 1 462 3875 - Fax: +36 1 462 3901 - Web: www.groupama.hu

TáM§ág gókh9lyB: l146 Budapest, EBéb€t kiÉlyíE úqa lrc - Fö€o§i Tör€qeél cógbíró§ága

03.
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5. számú melléklet:

Atláthatósá gi nyilatkozat

#r q



Árr,ÁrrrarósÁcr NyILATK ozAT

Alulírott, név: Molnar JÓzsef ügyvezető,mint a cégnév: PPrOVprEX Epítőipari és

Szolgáltató Kft. székhely: 2100 Gödöllő Rét utca 37. cégegyzékszám: 13-09-069327

képviselőj ebtintetőj o gi és pol gári j o gi felelő ssé gem fu datában

kijelentem

hogy a tuloldalon feltÍintetett a Nemzeti Vagyonról szőlő 2011. évi CxCu. törvény 3. § (1)
bek. 1. Pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a
cégnév: PPKOUPLEX Epítőipari és Szolgáltató Kft. átláthat ő szewezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az Attarnttártarásről szőlő 201L évi CXCV. törvény _ a
továbbiakban: Áht.- 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Nógrádkövesd Község
ÖnkormanYzata, mint költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet
érvénYesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szeruődés alapjan csak átláthatónak
minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hianyában kötött
vissáerhes szetződést a NÓgrádkövesd Község Önkormányzata felmondja, illetve ha
szeruődés teljesítésére még nem került sor a szerződéstől eláll. Tudomásul veszem azt is, hogy
a valÓtlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hiányában kötött szerződés alapján kifizetés
nem történhet.

Jelen nYilatkozat aláirásávalkötelezem magam arra, hogy amennyibe n az általamképviselt
cég adataiban az átláthatőság feltételeit befolyásoló váItozás áll be, arról a Nógrádkövesd
KÖzség Önkormányzatát nyolc napon belül, írásban tájékoáatom. A tájékortaás
elmaradásáért biintetőj ogi és krártédtési felelősséggel tartozom.

Jelen nYilatkozat alűrásáva! hozzájarutok althoz, hogy az átláthatősági feltétel ellenőrzése
céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Átrt. ss. §-ában meghatározott
adatokat a Nógrádkcivebd Község Önkormán yzata kezelje.

Kelt: Nógrádkövesd, 20I9.év .... a3...... w, !.!! nup
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kivonat a nemzeti vagyonról szóló zltt.évi cxcw. törvény
rendelkezéseiből

1. Aaetnatd szewezet

aJ az állam, a kciltségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
ÖnkormanYzat, a trársulas, az egyhazijogi szeméIy, a, olyan gazdálkodő szewezet,amelyben
az áIlam vagY a helyi önkormányzat külön - külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külfiildi állam, a külftrldi helyhatóság, a kütfoldi állami
vagY helYhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állam szabálYozottpiacarabevezetett nyilvánosan muködő részvénytánsaság,

b.l az olyan belftrld vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szerv ezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba./ tulajdonosi szerkezete, apénzmosás és a terrorizmus finanszirozásamegelőzéséről
és megakadálYozásáről szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb-l az EuróPai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállaPodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesáési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
MagYarországnak a kettős adőnatés elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc./ nem minősül a tarsasági adóról és az. osáalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külfr ldi társaságnak,

bd.l a gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %o-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel

. nem rendelkező gazdálkodó szewezet tekintetében aba.l, bb./ és bc./ alpont szerinti
feltételek fennállnak,

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

ca.l vezető tisztségviselői megismerhetők,

c,b.l a civil szervezet és a vízitarsulat, valamint ezek vezető tisáségviselői nem
átláthatő szérvezetben nem rendelkezn ek 25 oÁ-otmeghaladó részesedéssel,

cc./ székhelYe az Európai Unió tagállamában, azEurőpai Gazdasági Térségről szóló
megállaPodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adőztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

\á4



6. sz. melléklet:

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvál|alkozó bevonásáról

Alulírott Molnár József, mint a(z) ÉPrOnaPlEX Építőipari és Szolgáltató Kft (2l00 Gödöllő,
Rét u. 37.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Vállalkozási szerződés ,,Önkormányzati
épületek - Óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádköve§den"
kivitelezési munkálatainak elvégzéséretárgyú közbeszerzési eljarás eredményeként ktitOtt
szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:

szervezet

Cím

TeIefon

Fáx

E-maiI

kijelentem,

hogy a Vállalkozási szeruődés ,,Önkormányzati épületek - óvoda és orvosi rendelő -
energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden" kivitelezési munkálatainak
elvégzéséretárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a
Kbt. 62, § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pondai szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.

Kelt : . .V.,'.7rÁ.ul.V l*,4, . ?s,l. .? er. . . ... 9-.?........ hó . /..l. nup
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