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I. Utasítások az ajánlattev ők részére 

 
I./1. Általános információk 
 
Az ajánlatkészítés valamennyi költsége ajánlattev őt terheli, 
ajánlatkér ővel szemben e költségekkel kapcsolatban ajánlattev ő 
semmilyen követelést nem támaszthat. Az ajánlattev ő tudomásul veszi, 
hogy ajánlata az ajánlatkér ő tulajdonába kerül, azt nem igényelheti 
vissza, és azért az ajánlatkér ő térítést nem fizet. 
Az eljárás nyertesével történ ő szerz ődéskötés meghiúsulása, ill. a 
bontó feltétel bekövetkezte esetén Ajánlatkér ő - Kbt. 124. § (4) 
bekezdése szerint - az ajánlatok értékelése során a  következ ő 
legkedvez őbb ajánlatot tev őnek min ősített szervezettel (személlyel) 
köti meg a szerz ődést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 
 
 
I./2. A Közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció ré szei  
 

− Ajánlattételi útmutató ajánlattev őknek 
− Szerz ődéses feltételek 
− Műszaki leírás 
− Árazatlan költségvetés 
− Műszaki Tervek 

 
 
I./3. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei  
Ajánlatkér ő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a z 
ajánlattev őknek. Amennyiben ajánlattev ő hiánypótlásával korábban nem 
szerepl ő gazdasági szerepl őt von be az eljárásba, e gazdasági 
szerepl őre tekintettel ajánlatkér ő hiánypótlást nem rendel el. 

I./3.1. Az ajánlat formája és aláírása 

A min ősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tö lteni, 
szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha e gy 
formanyomtatvány nem vonatkozik az Ajánlattev őre, akkor az Ajánlati 
dokumentáció Kötelez ő tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az 
alábbi szöveget kérjük feltüntetni: “Nem releváns” A min ősítési 
formanyomtatványok aláírója felel ős azért, hogy az összes állítás a 
valóságnak megfelel. 

Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. 
Ajánlatkér ő el őírja az ajánlattev őknek, hogy az eredeti, aláírt 
ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az össz es 
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf (Acrobat)  formátumú 
elektronikus másolatban, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 1 
példányban is nyújtsák be. Amennyiben a papír alapú  példány és az 
elektronikus adathordozón beadott ajánlat között el térés van, úgy az 
ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerü l értékelésre, 
ajánlatkér ő azt tekinti irányadónak. 

Az Ajánlat információkat tartalmazó oldalait oldals zámozni kell, a 
kiadott nyomtatványokat megfelel ően eredetiben alá kell írnia az 
Ajánlattev őnek. 

I./3.2. Formai követelmények 
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1.  Az ajánlatnak a megfelel ő oldalszámokkal kitöltend ő ajánlott 
tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint a z ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. Az ajánlatot a 
tartalomjegyzék szerint sorszámozott fejezet elvála sztó lapokkal 
kell elkészíteni. 

2.  Az ajánlatot írásban sérülésmentesen nem bontható m ódon 
összef űzve kell benyújtani. 

3.  Ajánlatkér ő el őírja az ajánlattev őknek, hogy az aláírt 
ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az össz es 
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf (Acrobat)  formátumú 
elektronikus másolatban, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 
1 példányban is nyújtsák be az ajánlatukkal közös c somagolásban. 

4.  A különböz ő ajánlattev ő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság 
igazolásában részt vev ő gazdasági szerepl ő(k)re (amennyiben 
vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások a tarta lomjegyzék 
szerinti bontáson belül jól elkülönítetten, önálló blokkban 
szerepeljenek az ajánlatban. 

5.  Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönül ő részb ől áll, 
egyértelm űen jelölni kell, hogy az az eredeti vagy valamely 
másolati példány része. Ez esetben a példányokat so rszámmal (1., 
2., 3.) kell ellátni. 

6.  Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani . A kért 
darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A 
csomagolásnak biztosítani kell a következ őket: 

- az ajánlat oldalai együtt maradjanak, 

- egyértelm űen látható legyen, hogy a csomag lezárását 
követ ően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be 
nem tettek, 

- a csomagolás küls ő felületén megjelöltek legyenek a I./3.3. 
pont szerintiek 

I./3.3. Az ajánlatok lezárása és jelölése 

A benyújtott Ajánlatot zárt, sérülésmentes és sérül ésmentesen 
megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. 

Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következ ő felirattal kell 
ellátni 

 
„Ajánlat a „Vállalkozási szerz ődés „Csabdi, Béke utca 

károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior t ámogatás 
felhasználásával” projekt kivitelezésére””  

 

elnevezés ű közbeszerzési eljárásra  

Nem bontható fel az ajánlattételi határid ő lejárta el őtt!”  

 
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti el őírásnak megfelel ően, az 
Ajánlatkér ő nem vállal felel ősséget a benyújtott Ajánlat 
elkeveredéséért és id ő el őtti felbontásáért. Az ilyen okból id ő 
el őtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné min ősítik. 
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I./3.4. Az ajánlat beadási határideje és helye 

Ajánlatot csak azok az Ajánlattev ők nyújthatnak be, akiket az 
Ajánlatkér ő az ajánlattételre felhívott. Az ajánlattételre fel hívott 
gazdasági szerepl ők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban 
akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhív ott gazdasági 
szerepl ő olyan gazdasági szerepl ővel tegyen közös ajánlatot, 
amelynek ajánlatkér ő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

Az Ajánlatot személyesen vagy postai úton (tértivev énnyel) kell 
benyújtani az Ajánlattételi felhívásban megadott id őpontig az ott 
megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késed elmével 
kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattev ő viseli. 

Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet  az Ajánlatkér ő 
által kinevezett személy ír alá. 

I./3.5. Az ajánlat kötelez ő elkészítési formája 

Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott tartal ommal és az 
alábbi sorrendben és terjedelemben kérjük elkészíte ni: 

 
1.  Fedlap 
 

Tartalmazza az alábbi feliratokat: 
 
-  Vállalkozási szerz ődés „Csabdi, Béke utca károsodott 

szakaszának úthelyreállítása vis maior támogatás 
felhasználásával” projekt kivitelezésére  

 
-  Ajánlattev ő(k): név, székhely 

 
2.  Tartalomjegyzék az oldalszámok meghatározásával 
 

A tartalomjegyzéket az alábbi 1-15 pont szerinti bo ntásban 
kérjük elkészíteni az oldalszámok pontos és helyes 
meghatározásával. 
 

Az ajánlat ajánlott tartalomjegyzéke 

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az al ábbi 
felsorolás tartalmazza. 

 

  Oldalszám  

1. Tartalomjegyzék 

Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva 

 

2. Felolvasólap (1. sz. min ősítési formanyomtatvány)  

3. Ajánlattételi nyilatkozat ( 2. sz. min ősítési 
formanyomtatvány) 

 

I. Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok   

4. Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-minta 

Annak igazolására, hogy az ajánl atot, illet őleg az 
abban szerepl ő nyilatkozatokat az ajánlattev ő, a 
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  Oldalszám  

közbeszerzés értékének 10%- át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – amennyiben 
az ajánlatban nyilatkozatot tesz -, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vev ő gazd asági 
szerepl ő képviseletére jogosult személy írta alá. 

Hitelesített eredeti példány vagy egyszer ű 
másolat. 

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is 
csatolandó. 

Egyszer ű másolat 

5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev ők jelen 
közbeszerzési eljárás ra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodása 

Eredeti példány vagy egyszer ű másolat 

 

 
Magyarországon letelepedett Ajánlattev ő(k) igazolásai 
és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében  

 

6. Ajánlattev ő nyilatkozata (3 . sz. min ősítési 
formanyomtatvány) 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) h), i) j) pontjaiban, 
valamint az 57. § (1) bekezdés a)-d ) és f) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében, 
valamint abban a tekintetben, hogy az 
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában 
részt vev ő más szervezettel s zemben nem állnak 
fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57.§ 
(1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok. A Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d ) és f) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében 
az alvállalkozó és az alkalmasság igaz olásában 
részt vev ő más szervezet nyilatkozata is 
benyújtható. 

Eredeti példány 

 

7. Ajánlattev ő nyilatkozata (4 . sz. min ősítési 
formanyomtatvány) 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint 
az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró 
okok tekintetében. 

Eredeti példány 

 

8. Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az adózás 
rendjér ől szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti 
együttes adóigazolás, ha a gazdasági szerepl ő nem 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Másolati példány 
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  Oldalszám  

9. Nyil atkozat az alkalmasságról (5. sz. min ősítési 
formanyomtatvány) 

Eredeti példány 

vagy 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása: 

310/2011. Korm rend. 14. § (1) bekezdése szerint 

és 

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása: 

310/2011. Korm rend. 15. § (2) bekezdése szerint 

 

10. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberekr ől és a szakemberek kamarai 
nyilvántartásba vételér ől (6. sz. formanyomtatvány) 

a Kr. 15.§ (2) bekezdés e) pontja tekintetében 

Eredeti példány 

 

11. A megajánlott, a szakmavégzési jogosu ltságot igazoló 
kamarai nyilvántartásban már szerepl ő szakember 
jogosultságát igazoló dokumentum, amennyiben a 
szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az 
nem ellen őrizhet ő az ingyenesen elérhet ő 
nyilvántartáson keresztül. 

 

12. A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása -  
Nyilatkozat más szervezet kapacitására történ ő 
támaszkodásról (7. sz. min ősítési formanyomtatvány) 

Eredeti példány vagy egyszer ű másolat 

 

13. Nyilatkozat a felel ősségbiztosítás megkötésér ől (8 . 
sz. min ősítési formanyomtatvány) 

Eredeti példány vagy egyszer ű másolat 

 

14. Nyilatkozat a kiegészít ő tájékoztatásról (9. sz. 
formanyomtatvány) 

Eredeti példány vagy egyszer ű másolat 

 

II. Szakmai ajánlat   

15. Árazott költségvetés  

 

 Az aláírt eredeti ajánlat teljes terjedelmében 
(beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat 
stb.) *.pdf (Acrobat) formátumban beszkennelve 
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 1 példányba n.  

 

 
I./4. Részletes feladatleírás 
 
Lásd a mellékelt m űszaki leírásokban és a m űszaki tervekben. 
 
A f őbb mennyiségek: 
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− Szakfelügyelet biztosítása 
− Bontási munkák 
− Szerkezetépítés, pályaszerkezet építése 433 méteren  
− Közműépítés 
− Forgalomtechnika 
− Területrendezés 

  
 
I./5. Kiegészít ő tájékoztatás 
 
Az Ajánlattev ők az Ajánlattételi felhívással és az Ajánlattételi 
Dokumentációval kapcsolatban kiegészít ő tájékoztatást kérhetnek.  
 
A válaszok kiegészít ő tájékoztatás formájában legkés őbb a kiegészít ő 
tájékoztatás kérés e-mail-ben történ ő megérkezését követ ő ésszer ű 
határid őn belül egyidej űleg megküldésre kerülnek, illet őleg 
hozzáférhet őek lesznek az ajánlattev ők számára.  
 
Az ajánlattev ők felmerült kérdéseiket kizárólag írásban 
(elektronikus levélben vagy faxon)  Az Ajánlatkér őt ől kiegészít ő 
tájékoztatást csakis kizárólag írásban kérhet ő az alábbi módok 
valamelyikén: 
 
– e-mail-ben vagy 
– telefaxon 
 
Az esetleges lemaradások, átviteli hibák kiküszöböl ése végett a 
levél elején meg kell jelölni a kérdések számát szá mmal és bet űvel 
is. 
 
Minden kiegészít ő tájékoztatáskérést e-mail-en Microsoft Word 2003 
formátumban is el kell juttatni a lebonyolítónak a 
kpkfttata@gmail.com  címre. Csak az e-mail-en is eljuttatott kérdések 
kerülnek megválaszolásra. 
 
A kiegészít ő tájékoztatás iránti kérelemben az ajánlattev ők 
kötelesek megadni, hogy a tájékoztatást milyen e-ma il címre kérik 
megküldeni. 
 
Ajánlatkér ő köteles a válaszokat kiegészít ő tájékoztatás formájában 
legkés őbb a kiegészít ő tájékoztatás kérés e-mail-ben történ ő 
beérkezését követ ően ésszer ű határid őn belül, a felkért gazdasági 
szerepl ők részére egyidej űleg megküldeni. 
 
Az ajánlatkér ő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelel ő id ő 
rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdésében foglalt mód on élhet az 
ajánlattételi határid ő meghosszabbításának lehet őségével. 
 
A kiegészít ő tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak, és 
hivatkozási alapot jelentenek mind az ajánlatok elb írálásának 
szakaszában, mind a szerz ődéses jogviszony alatt. 
 



Vállalkozási szerz ődés „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 
úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásáv al” projekt 

kivitelezésére 

Ajánlattételi dokumentáció 9/31. oldal 

I./6. Tájékoztatás 
 
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyekt ől a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vona tkozó 
kötelezettségekr ől tájékoztatás kérhet ő: 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5509 
Honlap: http://nav.gov.hu/  
 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízü gyi F őfelügyelet  
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 
Levelezési cím: 539 Budapest, Pf.: 675. 
Tel.: +36-1-224-9100 
Fax: +36-1-224-9163 
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/  
 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Á NTSZ) 
Országos Tisztif őorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu  
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügy i Igazgatóság 
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75. 
Tel.: +36-1- 433-0402 
Fax: +36-1- 433-0455 
Honlap: www.ommf.gov.hu  
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu  
 
 
I./7. Egyéb el őírások:  
 
Zöld közbeszerzés 

 
A megrendel ő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó 
kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében el őírja, hogy a 
nyertes ajánlattev ő (vállalkozó) a projekt megvalósítása során a 
levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztet éseket els ősorban 
elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor kétoldalas 
nyomtatással és újrahasznosított papíron valósítsa meg legalább 50 
%-ban. 

 
A kivitelezés során be kell tartani „a leveg ő védelmér ől” szóló 
306/2010. (II. 14.) Korm. rendelet el őírásait, építés közben a 
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munkagépek károsanyag kibocsátásával nem lehet túll épni „a 
leveg őterheltségi szint határértékeir ől és a helyhez kötött 
légszennyez ő pontforrások kibocsátási határértékeir ől” szóló 4/2011. 
(I.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat. 

 
A Vállalkozó köteles betartani „az építési és bontá si hulladékok 
kezelésének részletes szabályairól” szóló 45/2004.( VII.26.) BM-KvVM 
együttes rendelet el őírásait, valamint az építési hulladékokat 
kizáróan a Környezetvédelmi Felügyel őségi engedéllyel rendelkez ő 
szeméttelepre, vagy hulladéklerakóra szállíthatja e l. 

 
A veszélyes hulladékok vonatkozásában a Vállalkozó köteles betartani 
„a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeir ől” szóló 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet el őírásait. 
 
Szerz ői jog: 
A szerz ői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbia kban: 
Szjtv.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a  Megrendel ő a 
szerz ődés teljesítése során keletkezett, szerz ői jogi védelem alá 
eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan id ej ű, korlátlan 
és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruhá zható szerz ői 
jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a s zerinti harmadik 
személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, 
a mű átdolgozhatóságához és a m ű többszörözéséhez való felhasználási 
jogosultságot is. A Vállalkozó csak a Megrendel ő el őzetes írásbeli 
hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült m ű bármely munkarészét 
harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz ődés alapján 
nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruh ázásának díját a 
vállalkozói díj tartalmazza. 
 
Árképzés: 
A vállalkozói díj magába kell, hogy foglalja a Váll alkozó által 
beépítésre kerül ő valamennyi anyagárat, a munkabért és járulékait, 
külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási  díjakat, a 
forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltsé geit, 
vámköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglene s 
melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási köl tségeit, illetve 
a vízszintes és függ őleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó 
által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által 
végzett munkák megóvási költségeit, a fel-, és levo nulással 
kapcsolatos összes költséget, az elkészített m ű átadásának 
költségeit, a m űbizonylatok és jótállási jegyek kiállításának 
költségeit, a hatósági eljárások igazgatási-szolgál tatási díjait, 
területfoglalási díjat, valamint jótállási és szava tossági 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költsége ket. Ha a 
szerz ődés teljesítéséhez teljesítésébe bevonni kívánt sza kember nem 
rendelkezik a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes is meretével, ebben 
az esetben a szaktolmács folyamatos biztosítása Vál lalkozó 
kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árna k tartalmaznia 
kell. 
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II.  Szerz ődéses feltételek 
 
A szerz ődéses feltételeket az Ajánlattételi Dokumentációhoz  csatolt 
szerz ődéstervezet tartalmazza. 
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III. Az ajánlatok elbírálása 
 
 
III./1. Ajánlati ár 
 
Az egyösszeg ű ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az építéss el 
kapcsolatos járulékos költségek mindegyikére, mint például: 

- fel,- és levonulás 
- építés ideje alatti es őzések elleni védelem 
- beruházási táblák 
- bankköltségek 
- biztosítási költség 
- min őségvizsgálatok (geodéziai bemérés, megvalósulási te rv, 

stb.) 
- kiszoruló föld, szemét elszállítása és elhelyezése legális 

lerakóhelyre 
- kalkulált árváltozások 
- szállító útvonalak karbantartása 
- szükséges szakfelügyeletek költségei 
- munkaterület őrzése 
- terület folyamatos tisztántartása, takarítása 
- a forgalomkorlátozás megvalósítási költségei 
- kivitelezéshez felhasznált víz, és villamos energia  díja 

 
 
Az árazott költségvetés mennyiségi és egységár adat aiból ajánlatkér ő 
ellen őrzi az ajánlattev ő számításait, és szükség esetén azt a Kbt. 
68. §-a szerint számítási hiba javítására vonatkozó  el őírások 
szerint javítja. 
 
 
Ajánlatkér ő a kirívóan alacsony vállalási árat adó Ajánlattev őt ől - 
a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján - magyarázatot k ér, és dönt a 
magyarázat alapján az ajánlat érvényességér ől. 
 
Ajánlatkér ő az ajánlattev ő által a magyarázat kérésre adott 
indoklást akkor nem tartja elfogadhatónak és a gazd asági 
ésszer űséggel összeegyeztethet őnek, ha az 

- nem veszi figyelembe az er őforrás szükségleteket 
- nem veszi figyelembe az Épít őipari Ágazati Kollektív 

Szerz ődésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa 
Megállapodásban szerepl ő minimális szakmunkás alapbér alapján 
kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített épít őipari 
rezsióradíjat 

- anyagköltségeket a tényleges kereskedelmi beszerzés i ár 
alatt, az anyagigazgatási költségek figyelembe véte le nélkül 
veszi figyelembe 

- a tétel „beszerzési ár alatti” veszteséges voltát a  többi 
tételen elérhet ő nyereséggel történ ő kompenzációval ill. 
vállalati „üzletpolitikával” magyarázza 

 
 
Amennyiben Ajánlatkér ő nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági 
ésszer űséggel összeegyeztethet őnek az indokolást, köteles 
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érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot a Kbt. 69.  § (5) bekezdése 
szerint. 
 
Ajánlatkér ő az ajánlatokat a „legalacsonyabb összeg ű 
ellenszolgáltatás” szerint értékeli. 
 
A nettó ajánlati árak kerülnek összehasonlításra. 
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IV. MELLÉKLETEK 
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1.  min ősítési formanyomtatvány 
 
 

Felolvasólap 
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úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásáv al” projekt kivitelezésére  

 
 

1. 

Ajánlattevő neve1:  

Ajánlattevő címe:  

Ajánlattevő telefon és faxszáma:  

Kapcsolattartó neve:  

 e-mail címe:  

Közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselő (cég) neve: 

 

 Címe:  

Közös ajánlattevők esetén a további 
Ajánlattevő neve: 

 

 Címe:  

 
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Ajánlati ár (nettó HUF) 2: …………… Ft 

 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 

                                                 
TP

1
PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell j elölni a közös ajánlattev ő megnevezését és 

a közös ajánlattev ők nevében eljárni jogosult gazdasági szerepl őt, továbbá a felolvasólapon fel 
kell tüntetni valamennyi ajánlattev ő cégnevét (nevét), székhelyét 
TP

2
PT Az árazott költségvetés fejezet összesen sorainak összege. 
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2.  min ősítési formanyomtatvány 

 
Ajánlattételi nyilatkozat 

 
Vállalkozási szerz ődés „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 

úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásáv al” projekt kivitelezésére 
 

Alulírott …………………………….. (Adószám: ………………….) (ajánlattevő), 
melyet képvisel: ……………………………..……3 

 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, 
hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a 
szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az 
ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen 
teljesítjük:  

 

 Ft 

Ajánlati Ár Összesen: … Ft + ÁFA, azaz …… 
forint + általános 

forgalmi adó 

 

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 
ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor 
az ajánlatunk érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az 
ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket 
a szerződéskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést 
teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján 
megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a 
közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind 
az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést 
kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során 

                                                 
3 Közös ajánlattétel esetén, valamennyi ajánlattev ő külön-külön köteles ezen részt kitöltenie. 
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rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel 
arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
azon részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni az 
alábbiak: 

A közbeszerzés azon részei, amelynek teljesítéséhez  alvállalkozót 
kívánunk igénybe venni 

 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a) pontban 
szereplő részek vonatkozásában a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a 
teljesítésük %-os arányát is: 

A közbeszerzés 
azon részei, 

amelynek 
teljesítéséhez 
alvállalkozót 

kívánunk igénybe 
venni 

A közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó méretékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozók 
megnevezése (max. 25%, lásd 

Kbt. 26. §) 
 (név, székhely) 

A teljesítés 
aránya a 

közbeszerzés 
értékének %-

ában  
(10,01-25.0%) 

   

   

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

Kapacitást 
rendelkezésre 

bocsátó 
szervezet 

Az alkalmassági feltétel, 
amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodunk 

Más szervezet 
kapacitására való 

támaszkodás 
jogcíme: 

Kbt. 55. § (6) 
bekezdés a) vagy b) 

vagy c) bekezdés 

   

   

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozás/kisvállalkozás/középvállalkozás/ne m tartozik a törvény 
hatálya alá 4. 

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §-a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során 
tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre olyan 

                                                 
4 A nem kívánt szöveg törlend ő! Közös ajánlattétel esetén, valamennyi ajánlattev ő külön-külön 
köteles nyilatkoznia ezen rész tekintetében. 
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kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 
során meg kell felelni. 

12. Nyilatkozunk a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy a jólteljesítési 
biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre, Kbt. 126. § (6) 
bekezdésében rögzített formában a megrendelő számára nyújtjuk. 

 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés : Közös ajánlattétel esetén is egy nyilatkozatot kell tenni, amelyet 
valamennyi ajánlattevő köteles aláírni. 
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3.  min ősítési formanyomtatvány 
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Nyilatkozat kizáró okokról 
(Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában) 
 
Alulírott …………… társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel: ………………  
 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő aki:  
Kbt. 56.§ (1) bekezdés: 
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis 

adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat 
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam 
végéig; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Bűntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 
IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az 
európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett 
el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően 
kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy 
részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható 
közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 
10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn 
belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő 
fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan 
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny 
tisztaságát veszélyezteti; 

 
Kbt. 57. § (1) bekezdés: 
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem 

régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 
követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke 
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható 
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versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában 
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési 
eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen 
megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 
megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 
megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai 
szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző 
cselekedetet követett el. 

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplőinkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) 
bekezdésében és az 57. § (1) bekezdésében a)-d) és f) pontjaiban meghatározott 
kizáró okok. 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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4.  min ősítési formanyomtatvány 
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Nyilatkozat kizáró okokról 
(Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös 

ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában) 
 
Alulírott …………… társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel: ………………  
 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben (Kbt.) foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő aki:  
Kbt. 56.§ (1) bekezdés: 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az 
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a 
jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 
kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett 
fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek 
betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem 
megismerhető. 
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A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében mint ajánlattevő 
nyilatkozom arról, hogy társaságunkat 
 

nem jegyzik szabályozott t őzsdén/szabályozott t őzsdén jegyzik 5. 
Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a következő 
nyilatkozatot köteles tenni: 
Nyilatkozom, hogy társaságunk - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint: 
„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 
rendelkezik, 

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

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

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

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

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;” 

definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 név állandó lakóhely 

                                                 
5 A nem kívánt szöveg törlend ő! 
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Kbt. 56. § (2) bekezdés: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági 
szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 
adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) 
bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 
 
A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan nyilatkozom, arról hogy  

van/nincs 6 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik társaságunkban. 
 
Amennyiben az ajánlattevő társaságában van ilyen szervezet, a szervezete(ke)t az 
alábbiakban nevezem meg: 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 …………………………….. …………………………………………….. 
 cégnév székhely 
 
 
Valamint nyilatkozom, hogy a fenti szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 

                                                 
4, 6  A nem kívánt szöveg törlend ő!  
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5.  min ősítési formanyomtatvány 

 
 

Nyilatkozat az alkalmasságról 
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Alulírott ………………………(név, születési dátum) mint a ………………………….. 
(cégnév, székhely) nyilatkozat tételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában - a 310/2011 (XII. 23.) Korm. Rend. 14. § (8) bekezdés és a 17. § (6) 
bekezdés alapján - 
 

k i j e l e n t e m, 
 
hogy cégünk a ……………………………………………….... (cégnév, székhely), a  
 
…………………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
…………………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
…………………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
… 
 
 
gazdasági szerepl őkkel együttesen/önállóan 7 megfelel az ajánlatkérő által előírt 
pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek. 
 
 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 

                                                 
7 A nem kívánt szöveg törlend ő! 
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6.  min ősítési formanyomtatvány 

 
 
 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ekről és a 
szakemberek kamarai nyilvántartásba vételér ől 
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Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés 
és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § 
(2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés 
teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni: 
 

A szerződés 
teljesítésekor 

betöltend ő 
munkakör 8: 

Név,  
munkahely neve 

(cégnév), 
jogviszony  

Képzettség, 
jogosultság, 

kamarai 
nyilvántartási 

szám, a 
nyilvántartást 
vezető megyei 

kamara 
megnevezése, 

jogosultság 
érvényességének 

időszaka, 
jogosultság 
elektronikus 

elérési útvonala 

Az adott személlyel 
mely alkalmassági 

kritériumot kívánja az 
ajánlattev ő teljesíteni 

    

    

    

    

    

 
 
Továbbá kijelentem, hogy az általam képviselt cég nyertessége esetén az általunk 
megajánlott szakemberek kamarai regisztrációval a szerződés megkötésének 
időpontjától a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fognak. 

                                                 
8 Az ajánlati felhívás m űszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeine k szakemberekre 
vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felso rolt összes szakemberre!  
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Tudomásul vesszük, hogy a regisztráció elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől 
való visszalépésének minősül, a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek 
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg Ajánlatkérő a 
szerződést. 
 
 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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7.  min ősítési formanyomtatvány 

 

Nyilatkozat más szervezet kapacitására történ ő támaszkodásról 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) és (6) 

bekezdései alapján 
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Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja esetében: 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet 
által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során 
ténylegesen igénybe fogja venni, az ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatot kell 
tennie, ha a szervezet alvállalkozóként az ajánlatban nem került megjelölésre: 

 
Alulírott ……………………………………, melyet képvisel: ……………..…………, mint 
ajánlattev ő kijelentem , hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés teljesítéséhez ………………………… (cégnév) 
………………….….. (székhely) szervezetet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni az 
alábbi módon: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
Továbbá  
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Alulírott ………….………………, melyet képvisel: ………………, mint az ajánlattevő 
műszaki-szakmai alkalmasság igazolása kapcsán megjelölt kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem , hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Kelt: 
 ……………………………… 
 Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
 szervezet cégszerű aláírása 
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Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja esetében: 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor korábbi szállítások 
szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozóan támaszkodik más 
szervezet kapacitására az ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatot kell tennie: 
 
Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint ajánlattev ő kijelentem , 
hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
teljesítéséhez ………………………… (cégnév) ………………….. (székhely) 
szervezetet az alábbi módon kívánom bevonni, amely lehetővé teszi ezen szervezet 
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
Továbbá 
Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja kapcsán a  306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
10. § (2) bekezdés értelmében alkalmasságot igazoló  szervezetnek nyilatkoznia 
kell: 
 
Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint az ajánlattevő műszaki 
illetve szakmai alkalmasság igazolása kapcsán megjelölt kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet kijelentem , hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felelek az 
ajánlattevő teljesítése ……………………………….. részének elmaradásával vagy 
hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért. 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
 szervezet cégszerű aláírása 
 
 
 
Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja esetében: 
Amennyiben ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során –
amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően az alkalmassági követelmények nem 
a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - 
más szervezet kapacitására támaszkodik a kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek az alábbi nyilatkozatot kell tennie: 
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Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint az ajánlattevő gazdasági 
és pénzügyi alkalmasság igazolása kapcsán megjelölt kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet kijelentem , hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés teljesítésének teljes időszakára vonatkozóan a Ptk. 6:419. §-
ában foglaltak szerint kezesként felelek az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
 
Kelt: 
 ……………………………… 
 Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
 szervezet cégszerű aláírása 
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8.  min ősítési formanyomtatvány 
 
 

Nyilatkozat a felel ősségbiztosítás megkötésér ől 
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úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásáv al” projekt kivitelezésére 

 
 
Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint ajánlattev ő nyilatkozom, 
hogy a „Vállalkozási szerződés „Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának 
úthelyreállítása vis maior támogatás felhasználásával” projekt kivitelezésére” 
elnevezésű közbeszerzésre ajánlatunk nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a 
megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítást a 
szerződéskötés időpontjára megkötöm, vagy a meglévő felelősségbiztosításomat 
kiterjesztem az alábbi feltételekkel: 
 

A szerződés megkötésének biztosítására az alábbi feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
nyilatkozatot tesszük: 

- a biztosítás kedvezményezettje: Csabdi Község Önkormányzata  
 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

- Érvényesség ideje (a kivitelezés teljes időtartama):  
− a szerződéskötés időpontjától 
− a műszaki átadásig 

- a Kockázatviselés kiterjed a projekt: 
− az építés-, szerelési tevékenységére 
− a megépült, de még át nem adott építmények vagyoni káraira 
− harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléses felelősségi 

károkra 

- biztosítási szolgáltatás minimuma: 
− 5.000.000 HUF/káresemény, 10.000.000 HUF/ biztosítási év. 

 
Kelt: 
 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 
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9.  min ősítési formanyomtatvány 
 
 

Nyilatkozat a kiegészít ő tájékoztatásokról 9 
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Alulírott ………………….…..…… (képviseli: …………………..……………) kijelentem, 
hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. számú (0, I., II., ….. stb.), az 
eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást vettem át és jelen ajánlatom 
elkészítése során azokat figyelembe vettem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 
 
 ……………………………… 
 cégszerű aláírás 

                                                 
9 Ha nem volt kiegészít ő tájékoztatás az Ajánlattev ő tudomása szerint, akkor is nyilatkozni kell 
(0)! 


