FELOLVASÓLAP
(EKR elektronikus űrlapként kell csatolni)

1

NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében
(EKR elektronikus űrlapként kell csatolni)

2

NYILATKOZAT
kizáró okokról
Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében
tárgyi közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem
állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti
foglalt kizáró okok.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás

3

NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
(EKR elektronikus űrlapként kell csatolni)1

1

tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésébenmeghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
….
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
…
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető
tisztségviselője;
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NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan
(EKR elektronikus űrlapként kell csatolni)

5

NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében
(EKR elektronikus űrlapként kell csatolni)

6

NYILATKOZAT
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
(EKR elektronikus űrlapként kell csatolni)

7

Változásbejegyzési iratok
(amennyiben az előző nyilatkozat alapján releváns)2
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
[ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum
példányát, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum
1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].

2

csak akkor kell csatolni, ha van változásbejegyzési eljárás folyamatban
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NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatkozásában
Alulírott ……………………………………………………………………………………..……- mint
a(z)………………………………………………………………ajánlattevő gazdasági szereplő
képviselője – a jelen közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom

I.
1) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót.

VAGY

2) *Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez igénybe kívánunk venni alvállalkozót.
* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.

II.
Amennyiben a 2) pont került megjelölésre, kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi pontokat is:

3) Az alábbiak szerint jelölöm meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:
Közbeszerzés része(i)
1.
2.

a) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:

4)

A közbeszerzés
része(i)

Az alvállalkozó neve

1.
2.

9

Az alvállalkozó
székhelye

VAGY
b) *A 3) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az
ajánlattevő számára még nem ismertek.

* A 4 a) és 4 b) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem
releváns rész törlendő.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
felelősségbiztosítás megkötéséről, illetőleg kiegészítéséről
Alulírott
……………………………………………………………………mint
a(z)
……………………………………………………………………………… ajánlattevő gazdasági
szereplő képviselője - a tárgyi közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom
hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26.§-a alapján - amennyiben az eljárás nyertese leszek - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötök vagy meglévő
felelősségbiztosításomat kiterjesztem az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban
vagy a közbeszerzési dokumentumban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A
biztosítás időbeli hatálya le fogja fedni a vállalkozási szerződés fennállásának teljes időszakát.
Tudomásul veszem, hogy ezen feltétel elmulasztása mentesíti Ajánlatkérőt a vállalkozási
szerződés megkötésétől, illetőleg a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. §
(4) bekezdése alapján.
Kijelentem, hogy nyilatkozatom adattartalma a valóságnak megfelel és ezért az általam
képviselt gazdasági szereplő nevében felelősséget vállalok.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
kiegészítő tájékoztatásról
Alulírott
……………………………………………………………………mint
a(z)
……………………………………………………………………………… ajánlattevő gazdasági
szereplő képviselője - a tárgyi közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom
nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat
figyelembe vettem.
VAGY
nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás nem volt

A két pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő vagy a nem releváns rész
törlendő.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT3
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
a Kbt. 67. § (3) valamint 114. § (2) bekezdés alapján

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet / személy tölti ki

Alulírott …………………(név), mint a ……………………… társaság/e.v. (a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye) képviseletében tárgyi közbeszerzési
eljárásban

A …………………….. társaság (ajánlattevő neve), aki a tárgyi eljárásban ajánlattevő, az
eljárást megindító felhívás …………….4 pontjában foglalt alkalmasság minimum
követelményeinek az általam képviselt szervezet kapacitására / vagy az általam nyújtott
kapacitásra támaszkodva kíván megfelelni.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás hivatkozott pontjában foglalt alkalmasság
minimum követelményeinek az általam képviselt szervezet megfelel.

Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
részéről

Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani, ha az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.
3

Kérjük, szíveskedjenek az ajánlattételi felhívás M.1) és M.2) (műszaki és szakmai alkalmasság) pontjai közül a
relevánst megjelölni.
4
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NYILATKOZAT
kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában

Alulírott …………………(név) a ……………………… társaság (ajánlattevő neve)
képviseletében 5 tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni:

Az alkalmassági követelmény,
amelynek igazolásához a kapacitást
nyújtó szervezet erőforrására
támaszkodik (a felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével)

Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet (név, cím)

VAGY
nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet nem
kívánunk igénybe venni.
A két pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő vagy a nem releváns rész
törlendő.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….
cégszerű aláírás

5

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).
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NYILATKOZAT
alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában
a Kbt. 67. § (1) valamint 114. § (2) bekezdés alapján

Alulírott …………………(név) a ……………………… társaság (ajánlattevő
képviseletében 6 tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

neve)

A Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozom, hogy az általunk igazolni kívánt,
a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás III.1.2.) pontjában meghatározott
meghatározott pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények, illetőleg az ajánlattételi
felhívás

III.1.3.)

pontjában

meghatározott

műszaki,

illetve

szakmai

alkalmassági

követelmények teljesülnek.
Kelt: ……....................2018. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás7

6

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).

7

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
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SZ AKM AI ÖNÉLETRAJZ 8

SZEMÉLYES AD ATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése

GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése,
időpontjai

Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása

A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának
megítéléséhez szükséges összes információt!
8

16

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv

Beszéd

Olvasás

Írás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

Egyéb:
Egyéb képességek:
Szakértelem:

......................, év. ................. hó ........ nap

………………………………
aláírás
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NYILATKOZAT
szakember rendelkezésre állásáról
tárgyi közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott
……………………………… szakértő9 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották:
Mettől10

Meddig

Szerződéskötéstől

Szerződés teljesítéséig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályoznák.

Kelt.: …………...2018………………………
………………………………
aláírás
Előttünk mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Cím:

Cím:

9
10

Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia.
Indokolt esetben több időszak is megjelölhető.

18

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL11
(minta)
mely létrejött egyrészről
név:
székhely:
képviselő:
cégjegyzékszám:
adószám:
mint közös ajánlattevő vezető tag (továbbiakban: közös ajánlattevő vezető tag),
másrészről
név:
székhely:
képviselő:
cégjegyzékszám:
adószám:
mint közös ajánlattevő tag (továbbiakban: közös ajánlattevő tag)
között (a továbbiakban együttesen: Közös Ajánlattevők) a mai napon a következő feltételekkel.
1. ….. mint Ajánlatkérő …… értékhatárt elérő Kbt. ….. közbeszerzési eljárást indított „……….”
elnevezéssel. A közbeszerezési eljárásra Közös Ajánlattevők a Kbt. 35. § alapján közösen
nyújtanak be ajánlatot.
2. Közös Ajánlattevők rögzítik, hogy Ajánlatkérővel szemben a Közös Ajánlattevők minden
egyes tagja egyetemlegesen és korlátlanul felelős a szerződésben foglaltak teljesítéséért.
3. Közös Ajánlattevők megállapodnak, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a közös
ajánlattevő vezető tagja írja alá, de amennyiben jogszabály vagy a közbeszerzési
dokumentumok előírják, úgy külön-külön írják alá. Ahol a közbeszerzési dokumentumok
esetlegesen szignózást írnak elő, azt a vezető tag írja alá.
4. A Közös Ajánlattevők rögzítik, hogy a közös ajánlattételre alakult csoport az alábbi tagokból
áll:
4.1. A Közös Ajánlattevők vezető tagja: ……. közös ajánlattevő vezető tag, aki a Kbt. 35. § (2)
bekezdése szerinti eljárni jogosult képviselőnek felel meg.
4.2. A Közös Ajánlattevők tagja: ………………………………. közös ajánlattevő tag
….
5. Közös Ajánlattevők vezető tagja kizárólagosan jogosult, és fel van hatalmazva a Közös
Ajánlattevők teljes körű képviseletére, és kapcsolattartásra mind az Ajánlatkérő, mind más
harmadik személyekkel szemben. Közös Ajánlattevők tagja az Ajánlatkérő és harmadik
személyek felé jognyilatkozatokat a Közös Ajánlattevők vezető tagján keresztül tehet. A közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.

11

adott esetben, amennyiben ajánlattevők közösen kívánnak ajánlatot tenni
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6. Közös ajánlattevők mindegyike felel a közbeszerzés keretében tett nyilatkozatok
valóságtartalmáért.
7. Közös Ajánlattevők kötelezik magukat arra, hogy nyertességük esetén a teljesítés során
maradéktalanul elvégzik a szerződéses feladatokat. Közös Ajánlattevők az alábbiak szerint
részesednek a szerződés teljesítéséből:
7.1. Közös Ajánlattevők vezető tagja részesedésének mértéke: ….. %
Részesedés szerinti feladatok:….
7.2. Közös Ajánlattevők tagja részesedésének mértéke: …. %
Részesedés szerinti feladatok:….
8. Közös Ajánlattevők rögzítik, hogy nyertességük esetén a közbeszerzési eljárást követően
megkötendő szerződés teljesítése során az alábbi pénzforgalmi számlaszámot használják.
………………..
Közös Ajánlattevők rögzítik, hogy egymás közötti elszámolásuk során a részesedésük
mértéke szerint járnak el.
9. A Közös Ajánlattevők rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be személyükben.
10. Jelen megállapodás az aláírásával lép hatályba, és sikertelen ajánlattétel esetén a
közbeszerzési eljárás befejezéséig, sikeres, azaz nyertes ajánlattétel esetén a közbeszerzési
eljárást követően megkötendő szerződés teljesítésének befejezéséig hatályos.
11. Jelen megállapodást Közös Ajánlattevők áttanulmányozás után, üzleti szándékukkal
összhangban három eredeti példányban írják alá, melyek közül egy példány közös ajánlattevő
vezető tagot, egy példány közös ajánlattevő tagot illet meg, egy példány pedig a közösen
benyújtandó ajánlat része.
……., 2018. …...
…………………………………………

……………………………………………

………………..
közös ajánlattevő vezető tag

……………….
közös ajánlattevő tag
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SZAKMAI AJÁNLAT
(Árazott költségvetés)
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