
 

 

 

 

 

IRATMINTÁK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARTALOMJEGYZÉK — minta az Ajánlathoz 

 Oldalszám 
FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta)  
NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) bekezdésben és a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben 
felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ke) alpontja tekintetében 
(3. számú iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan (4. számú 
iratminta)  

NYILATKOZAT, hogy a P/1. pont tekintetében az Ajánlattevő megfelel az 
alkalmassági feltételeknek (5. számú iratminta) (adott esetben)  

NYILATKOZAT, hogy az M/1. pont tekintetében az Ajánlattevő megfelel az 
alkalmassági feltételeknek (6. számú iratminta) (adott esetben)  

NYILATKOZAT, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az 
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet be 
kíván vonni a teljesítésbe (7. számú iratminta) (adott esetben) 

 

NYILATKOZAT az előírt alkalmassági követelményeknek történő 
megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitásának igénybevételéről 
(8. számú iratminta) 

 

NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan (9. számú 
iratminta)  

NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan (10. számú 
iratminta)  

NYILATKOZAT a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meg nem haladó mértékben alvállalkozóról (11. számú iratminta)  

NYILATKOZAT a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót igénybe vesz alvállalkozóról (12. számú iratminta)  

Az ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási kötelezettség elfogadásáról 
(13. számú iratminta)  

Az ajánlatot aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy ügyvéd által 
hitelesített aláírás-minta  

Árazott költségvetés  
A cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás (adott esetben) 

 

Amennyiben ajánlattevő adataik nem szerepelnek a www.e-eegjegyzek.hu 
nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30 
nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban (adott esetben) 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás (adott esetben) 

 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlattevők közötti megállapodás (adott 
esetben)  

Egyéb dokumentumok (adott esetben)  
 



1.SZ. IRATMINTA 
FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye/címe:  

Ajánlattevő képviselőjének neve:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő e-mail címe:  

A közbeszerzés 1. része tekintetében: 
Ajánlati ár (nettó; HUF):  

A közbeszerzés 2. része tekintetében: 
Ajánlati ár (nettó; HUF):  

A közbeszerzés 3. része tekintetében: 
Ajánlati ár (nettó; HUF):  

A közbeszerzés 4. része tekintetében: 
Ajánlati ár (nettó; HUF):  

 

Kelt: _______________________   _____ év __________hó ____ nap 

Cégszerű aláírás 

 



2 .  S Z .  IRAT M INT A 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 56. § (1) bekezdésben és a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró 
okokra vonatkozóan 

Alulírott ………………………….………………………………….., mint a(z) 

………………………………………………………….. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője 

 
n y i l a t k o z o m ,  

hogy a „felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam 
képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, 
mely szerint a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CTV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta; 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
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; 
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéról szóló törvény szerinti 
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére 
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a 
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
h) a büntető törvénykönyv 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; 
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 nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXX.XVI. 
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társasággal szemben nem állnak fenn a 
Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok sem, mely szerint az eljárásban nem 
lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (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 a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt Társaságban van* / nincs* olyan jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten vau közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, akkor az 
ajánlattevő köteles azt jelen nyilatkozatban megnevezni. 

szervezet neve** székhelye 
1. 
2. 
Nyilatkozom továbbá, hogy az itt megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § 
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

(2) 
l)  
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
** Amennyiben van ilyen szervezet, akkor a táblázat kitöltése is szükséges! 

Kelt: ....................   ......... év ............... hó ........ nap 

cégszerű aláírás 



3. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ke) alpontja tekintetében 

Alulírott ______________________________________________________  mint

 ______________________________________________________________ a(z) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „a felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 

n y i l a t k o z o m ,  

hogy olyan társaságnak minősül, melyet 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén* vagy amelyet szabályozott 
tőzsdén jegyeznek*. 

Amennyiben az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 
akkor kijelentem, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CX.XXVI. körvény 3. § r) pontja szerinti 
tényleges tulajdonos a társaságban 

van* / nincsen*. 

Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén és van tényleges tulajdonos a 
társaságban, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 
törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatása is szükséges. 

tényleges tulajdonos neve** tényleges tulajdonos állandó lakóhelye** 
1. 
2 .   

Kelt:  .................... ,  ........  év ............... hó ......... nap 

cégszerű aláírás 
*A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 



4. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan 

Alulírott _____________________________________________________  mint a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésre tekintettel 

n y i l a t k o z o m ,  

hogy a „a felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya 
alá. 

Kelt.  .............................   ............... év ............... hó ........ nap 

cégszerű aláírás 



5. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 

Alulírott … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  mint a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m  

hogy a „a felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (MI. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése 
alapján az ajánlattételi felhívás 12.1. pontjában meghatározott, a gazdasági és pénzügyi 
helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek közül a P/1. pont tekintetében az Ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági feltételeknek. 

Kelt:  ................... ,  ........  év ............... hó ........ nap 

cégszerű aláírás 



 

6. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 

Alulírott  ___________________________________________________________ mint a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m  

hogy a „felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése 
alapján az ajánlattételi felhívás 12.2. pontjában meghatározott, Szakmai tapasztalatra és 
képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek közül az M/1. pont tekintetében az Ajánlattevő 
megfelel az alkalmassági feltételeknek. 

Kelt:  ................................   ................... év....................................................................................................................................................................................hó nap 

cégszerű aláírás 



7. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 

a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont alapján azoknak a 

szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő, illetve 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet be kíván vonni a teljesítésbe 

 
Alulírott _______________________________________________ mint a(z) 
 
 __________________________________________________  ajánlattevő* / közös 
ajánlattevő* / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet* képviselője a „felcsúti új 
Faluház megépítése"  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

nyi latkozom, 

hogy a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető(k) a 

következő(k): A közbeszerzés 1. része tekintetében: 

Név Végzettség Szakterület 
Felelős műszaki vezetői 
jogosultság névjegyzéki 

száma 
Gyakorlati idő 

(év) 
1.    

 
A közbeszerzés 2. része tekintetében: 

Név Végzettség Szakterület 
Felelős műszaki vezetői 
jogosultság névjegyzéki 

száma 
Gyakorlati idő 

(év) 
1.   

 
A közbeszerzés 3. része tekintetében: 

Név Végzettség Szakterület 
Felelős műszaki vezetői 
jogosultság névjegyzéki 

száma 
Gyakorlati idő 

(év) 
1.   

 
A közbeszerzés 4. része tekintetében: 

Név Végzettség Szakterület 
Felelős műszaki vezetői 
jogosultság névjegyzéki 

száma 
Gyakorlati idő 

(év) 
1.   

 

Kelt:  .....................   ......... év................ hó ........ nap 

cégszerű aláírás 
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 

Jelen nyilatkozaton felül szükséges még a felelős műszaki vezető szakmai önéletrajzának becsatolása is! 

Jelen nyilatkozatot az Ajánlatevőnek csak akkor kell benyújtania, amennyiben az alkalmasságát nem a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattal 
kívánja igazolni. 



8. SZ.IRATMINTA 

NYILATKOZAT 
Alulírott _____________________________________________________ mint
 ____________________________________________________________ a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 

hogy a „felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az 
általam képviselt ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más 
szervezet (vagy személy) kapacitását 

A közbeszerzés 1. része: 
a) nem veszi igénybe 
b) igénybe  veszi, az alábbiak szerint:' 

szervezet/személy neve szervezet/személy címe/székhelye 

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági minimum 

követelmény (követelmények), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

kapacitására (is) támaszkodik 
  

A közbeszerzés 2. része: 
c) nem veszi igénybe 
d) igénybe  veszi, az alábbiak szerint:2 

szervezet/személy neve szervezet/személy címe/székhelye 

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági minimum 

követelmény (követelmények), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

kapacitására (is) támaszkodik 
   

A közbeszerzés 3. része: 
e) nem veszi igénybe 
f) igénybe  veszi, az alábbiak szerint:3 

szervezet/személy neve szervezet/személy címe/székhelye 

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági minimum 

követelmény (követelmények), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

kapacitására (is) támaszkodik 
  

A közbeszerzés 4. része: 
g) nem veszi igénybe 
h) igénybe  veszi, az alábbiak szerint:4 

szervezet/személy neve szervezet/személy címe/székhelye 

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági minimum 

követelmény (követelmények), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

kapacitására (is) támaszkodik 
  

Kelt:  .....................   ......... év................ hó ........ nap 

aláírás 

1 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 
2 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 
3 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 
4 A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni. 



9. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan 

Alulírott ____________________________________________________  mint a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 6o. § (3) bekezdésére tekintettel 

nyilatkozom, 
hogy a „felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásában, a dokumentációban (ezen belül a szerződéstervezetben) foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban (ezen belül a szerződéstervezetben) foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettem és azokat jelen nyilatkozattal elfogadom, és amennyiben az eljárás 
nyerteseként az általam vezetett társaság kerül kihirdetésre, akkor a szerződést megkötöm és a 
megkötésre kerülő szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalom: 
A szerződés tárgya és az ellenszolgáltatás mértéke: 

− A közbeszerzés értéke, nettó __ …..,- Ft. 

Kijelentem, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi 
Dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket az Ajánlattételi Dokumentáció 
mellékleteivel együtt megvizsgáltam, illetve értelmeztem. A dokumentáció kézhezvételét és hiánytalan 
átvételét ezennel is igazolom. Kijelentem, hogy ajánlatom elfogadása esetén a teljesítést az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban meghatározott módon, az elvárásoknak megfelelően, a szokásos jó 
minőségben teljesítjük. 

Kijelentem és teljes körű felelősséget vállalok arra, hogy az ajánlattételi dokumentációt, és az abban 
foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül nem 
használom fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

Ajánlattevő képviseletében kijelentem, hogy nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződést teljesítjük. 

Kelt: .................................   .................... év......................................................................................................................................................hó nap 

cégszerű aláírás 



10. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan 

Alulírott  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   mint a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 6o. § (5) bekezdésére tekintettel 

nyilatkozom, 
hogy a társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerint 

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 
törvény hatálya alá. 

Kelt:  ......................   .......... év ................. hó ......... nap 



11. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 

Alulírott ____________________ mint a(z) ___________________________ Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „felcsúti új Faluház megépítése " 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés 
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének … %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót 

 

 
a) nem vesz igénybe 
b) igénybe vesz, a közbeszerzés alábbi részeire vonatkozóan6: 
 

Kelt: ..................................  ................... év...................................................................................................................................................................hó nap 

cégszerű aláírás 

6  megfelelő rész aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázat kitöltendő  



12. SZ. IRATMINTA 

NYILATKOZAT 

Alulírott _____________________________________________________  mint

 _____________________________________________________________ a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, 
hogy a „felcsúti új Faluház megépítése " tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az 
általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe vesz alvállalkozót, az alábbiak szerint: 

 
a) nem vesz igénybe alvállalkozót 
b) a közbeszerzés meghatározott részére igénybe vesz alvállalkozót, az alábbiak 
szerintlo: 

10 % feletti alvállalkozó 
neve 

10 % feletti alvállalkozó 
címe/székhelye 

Közbeszerzés azon részének 
meghatározása, amelyre 
igénybe kívánja venni 

A közreműködés százalékos 
aránya 

     
 

Kelt: ......................   ......... év ............... hó ........ nap 

cégszerű aláírás 

A megfelelő aláhúzandó, illetve a b) pont aláhúzása esetében a táblázatban szereplő adatokat meg kell jelölni.  

 



 

1 3 .  S Z .  I R A T M I N T A  

NYILATKOZAT 

Alulírott _____________________________________________________  mint

 _____________________________________________________________ a(z) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „felcsúti új Faluház megépítése" tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 
hogy elfogadom azon kötelezettséget, miszerint az ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 
10.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/káresemény kárértékű „all risk" típusú építési-szerelési 
felelősségbiztosítással. Tudomásul veszem, hogy nyertességem esetén köteles vagyok — 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára — felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosításra. 

Kelt- .......................  .......... év ................. hó ......... nap 

cégszerű aláírás 
 


