
 

 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

1./A sz. melléklet 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

Előzetes ellenőrzés körében csatolandó iratok Oldalszám 

Fedőlap (1/B sz. melléklet)  

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1/A sz. melléklet)  

Felolvasólap (2. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) 

[A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. 
§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.] 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként: 

Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok (4-7. sz. melléklet) 
 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  

Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. (11. sz. melléklet) 

 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat az előírt alkalmassági feltétel teljesüléséről (8. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdésben foglaltakra (9. sz. melléklet)  

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (10. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint (12. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról (13. sz. melléklet)  



 

 

Nyilatkozat felelős műszaki vezetőről (14. sz. melléklet)  

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA TETT MEGAJÁNLÁSOK 
ALÁTÁMASZTÁSA 

 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) - Árazott költségvetés (Ajánlatkérő által 
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum beárazva)  

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

AZ AJÁNLATTEVŐÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

a papír alapú példányról készített 1 db elektronikus példány  

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláírószemély(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 
A fenti jegyzékeket Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás és a jelen dokumentáció 
alapján, legjobb tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden 
olyan adatot, információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a 
dokumentáció és a Kbt. előírnak. 
  



 

 

1./B sz. melléklet 

Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: 
Telefonszáma: 
Telefaxszáma: 
E-mail címe: 

AJÁNLAT 

„A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 

1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási 

szerződés keretében” 

 

 

 

 

 

 

 
Ajánlatkérő: Felsőnyékért Közalapítvány 

Székhely: 7099 Felsőnyék, Kossuth utca 57. 
  



 

 

2. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: 

Név:   

Székhely:  

Telefon:  

Fax:   

E-mail:   

Ajánlattétel tárgya: „A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai 
korszerűsítése” című, 1777357816azonosítószámú projekt keretében építési munkák 
kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

 

I. részajánlati kör: Felújítási munkák 

Ajánlat:  

Részszempont Megajánlás 
 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 
 

 
nettó ………………..………….,- Ft 

 
2. Vállalt jótállás (hónap)  
 

 
………… hónap 

 

II. részajánlati kör: Napelemes rendszer telepítése 

Ajánlat: 

Részszempont Megajánlás 
 
1. Nettó vállalkozási díj (Ft) 
 

 
nettó ………………..………….,- Ft 

 
2. Vállalt jótállás (hónap)  
 

 
………… hónap 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

   

  



 

 

3. sz. melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 

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

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

neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult …………….. (tisztség megjelölése)”A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és 

energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési 

munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési 
eljárás….1 részajánlati körével összefüggésben 
 
1./ nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy2 
 
a) nem veszek igénybe alvállalkozót  

 
VAGY  
 
b) a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben 

alvállalkozó(ka)t veszek igénybe: 
 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog 
kötni  

 
 
2./ nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy3 
 
a) nem veszek igénybe alvállalkozót  

 
VAGY  
 
b) a szerződés teljesítéséhez az 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az 

ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe: 
 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog kötni 

  
 
VAGY  
 
c) az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek az alvállalkozó(k) személye. 
 
3./ a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben 
meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

                                                 
1 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 
2 A megfelelő aláhúzandó és értelemszerűen kitöltendő! 
3 A megfelelő aláhúzandó és értelemszerűen kitöltendő! 



 

 

 
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a 
szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért 
szerződésszerűen teljesítjük. 
 
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 
 
Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától és nyilatkozunk, hogy nyertességünk 
esetén a jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését 
vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 
 
4./ a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy cégünk kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:  

• mikrovállalkozás □ 
• kisvállalkozás □  
• középvállalkozás □ 
• nem tartozik a törvény hatálya alá □4 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                 
4 Kérjük a megfelelő választ megjelölni! 



 

 

4. sz. melléklet 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

Ajánlattevői nyilatkozat 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében 

(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy”A 

felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 

azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés 

keretében” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárás ….5 részajánlati körének 
eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez az általam képviselt Ajánlattevő nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                 
5 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 



 

 

5. sz. melléklet 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

 

Ajánlattevői nyilatkozat 

a kizáró okokról 

 

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy „A 

felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 

azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés 

keretében” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt 
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) 
pontjaiszerinti kizáró okok. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

  



 

 

6. sz. melléklet 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

 
Ajánlattevői nyilatkozat 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja tekintetében 

 
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy”A 

felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 

1777357816azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási 

szerződés keretében” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő 
olyan társaságnak minősül, 

a) amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 
b) amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek (aláhúzandó) 

 
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatása:  

A tényleges tulajdonos neve6 A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  
  

 

vagy 
 
az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa nincsen7. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
  

                                                 
63. § r) tényleges tulajdonos:pénzmosásról szóló törvény 3. § r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 

huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

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

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 8:2 §(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, ** 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

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

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

illetve az alapítvány képviseletében eljár; 

**Meghatározó befolyás  

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy 

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal 

szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 
7 Adott esetben kérjük aláhúzni. 



 

 

7. sz. melléklet 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként 

 
Ajánlattevői nyilatkozat 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében 
 
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy „A 

felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 

azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés 

keretében” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpont szerint nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára 
vonatkozóan a Társaságban 
 
nincs / van 
 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
aTársaságbanközvetettenvagyközvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszelvagy szavazati 
joggal rendelkezik: 

A jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet neve8 

A jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet székhelye 

  
  

 
A megnevezett jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)alpontjában hivatkozott kizáró feltétel 
nem áll fenn. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
  

                                                 
83. § r) tényleges tulajdonos:pénzmosásról szóló törvény 3. § r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 

huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

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

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 8:2 §(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, ** 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

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

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

illetve az alapítvány képviseletében eljár; 

**Meghatározó befolyás  

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy 

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal 

szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 



 

 

8. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 114. § (2) bekezdésének 
megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint az alkalmassági feltételekről 

 
(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 

 
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) 
képviseletében eljárva „A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai 
korszerűsítése” című, 1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési munkák 

kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ….9 részajánlati 
körével összefüggésben 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogya Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése, továbbá a 25. § (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, 
hogy az ajánlattételi felhívás m) pontjában meghatározott alkalmassági követelmények velünk 
szemben teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
Az előírt szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági feltétel az általam képviselt 
szervezet tekintetében az alábbiak szerint teljesül.  
 

- szervezetünk szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében10,  
 
…………………………………………..(a névjegyzék elektronikus elérési útvonal) 
 
…………………………………………..(nyilvántartási szám) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
  

                                                 
9 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 
10A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a 
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. 



 

 

9. sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
 

a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra 
 

(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 

 

„A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 

1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ….
11

 részajánlati körével összefüggésben 

 
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában: 
 

n y i l a t k o z o m ,  
 
I./ az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet 
kapacitására: 
 
a) nem támaszkodunk  

 
VAGY  
 
b) támaszkodunk  

 
II./ Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet kapacitására 

támaszkodik, úgy az alábbi nyilatkozatot is ki kell töltenie: 

 

 A felhívás vonatkozó pontja, az előírt 

alkalmassági kritérium megjelölésével  

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve, székhelye 

1.   

 

A Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell csatolni a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt.
12

 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                 
11 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 
12A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet 
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, 
szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 



 

 

10. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
 

a felhívásban előírt felelősségbiztosításról 
 

(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 
 

Alulírott …………………………………, mint a(z) .............................................................. 
(székhely: .............................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője, „A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai 

korszerűsítése” című, 1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési munkák 

kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési ….13 részajánlati 
körével összefüggésben 

nyilatkozom, 

hogya322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a felhívásban előírt mértékű és összegű 
kivitelezői összkockázatú építés-és szerelésbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára rendelkezni fogunk és tudomásul vesszük, hogy abban az esetben, amennyiben a 
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezünk az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az 
ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                 
13 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 



 

 

11. sz. melléklet 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 

a változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 
 
 
Alulírott ……………………………………, mint 
a(z) …….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője „A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és 

energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési 

munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
során 
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy Társaságunk vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás. 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
 
 
 
 
  



 

 

12. sz. melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint 
 

(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 

 

„A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 

1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ….
14

 részajánlati körével összefüggésben 

 
 
Alulírott …………………………………………………………………, mint 
a(z) ……………….………………….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője „A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és 

energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési 

munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési ….15 
részajánlati körével összefüggésben 
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy ajánlatunk nyertessége esetén a felhívásban és a szerződésben meghatározott mértékű 
biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőbena felhívásban és a szerződéses 
feltételekben foglaltakszerinti formában és tartalommal az Ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátjuk. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 
  

                                                 
14 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 
15 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 



 

 

13. sz. melléklet 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 

a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról 
 

(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 
 

Alulírott ....................................... , (képviseli:  ................... ) mint ajánlattevő „A felsőnyéki 

orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 

azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés 

keretében”tárgyú közbeszerzési eljárás….16 részajánlati körében 
 
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot17 
 

vagy 

 
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz a következő, az ajánlat végén 
elkülönítetten, vagy külön ajánlati kötetben benyújtott oldalakon: ………………18 
 

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást csatolunk, amelyben részletesen 
alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet 

 
Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 44. § 
(1) bekezdésének megfelelően az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés 
alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 
vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 

                                                 
16 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 

17 Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! Csak az egyik válasz jelölhető 
meg! 
18 Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! 



 

 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdésének megfelelően a gazdasági 
szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 
  



 

 

14. sz. melléklet 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 

a felelős műszaki vezetőről  
 

(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni) 

 

„A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és energetikai korszerűsítése” című, 

1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési munkák kivitelezése, vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ….
19

 részajánlati körével összefüggésben 

 
Alulírott ……………………………………, mint 
a(z) …….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője „A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és 

energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési 

munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás ….20 részajánlati körével összefüggésben 
 

n y i l a t k o z o m 
 

hogy az általunk bevont felelős műszaki vezető(k) a kamarai névjegyzékbe történő aktív 
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjában, a tevékenység végzéséhez 
szükséges jogosultsággal pedig a beruházás megvalósításának teljes időtartama alatt aktív 
nyilvántartott tagként rendelkezni fog(nak), illetve tudomásul vesszük, hogy a 
nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének 
minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg 
Ajánlatkérő a szerződést. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 

  

                                                 
19 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 
20 Kérjük a megfelelő részajánlati kört megjelölni! 



 

 

15. sz. melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) 
________________________________________ (székhely: 
______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (szig.sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 
______________________________), hogy „A felsőnyéki orvosi rendelő külső felújítása és 

energetikai korszerűsítése” című, 1777357816 azonosítószámú projekt keretében építési 

munkák kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyban készített 
ajánlatunkataláírásával lássa el. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

  

(meghatalmazó cégjegyzésre 
jogosultképviselőjének aláírása) 

 
(meghatalmazott aláírása) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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