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Aszaló Község Önkormányzata  
3841  Aszaló, Rákóczi út 87. 

 
 
 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM - IRATMINTÁK 
 

(az ajánlat elkészítésével kapcsolatban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták) 
 

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II.7. pont szerinti Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen egyszeri jellegű, vissza nem térítendő 
központi költségvetési támogatás alapján finanszírozott „Konyhafelújítás Aszalón 

2017” építési beruházás tárgyban a Kbt. Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend 115. § 
(2) – (4) bek. alapján hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárásban 
 

2017. JÚNIUS 28. 
 
 

 
Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed. 

 

 
 

(AZ IRAT 14 SZÁMOZOTT OLDALT TARTALMAZ) 
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Előlap minta 
 

AJÁNLAT 

 

 

 

„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 

 

 
Ajánlatkérő: Aszaló Község Önkormányzata 
 3841  Aszaló, Rákóczi út 87. 
  
  
Ajánlattevő:  ………………….. 
 ……………………………. 
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„A” 
AJÁNLATI FELOLVASÓLAP  

 
Tárgy: „Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 
 
1. 
 

Ajánlattevő neve1  

Székhelye  

Konzorciumvezető neve2  

Székhelye  

Konzorciumi tag neve  

Székhelye  

 
 
 
2. 
 

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen 
………………………………… forint 

(számjegyekkel) 

A késedelmi kötbér mértéke Ft/naptári nap 
………………………………… forint 

(számjegyekkel) 

 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
  
 

  

                                                 
1Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell 
tüntetni! 
2Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek 
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„B” 
AJÁNLATI ADATLAP  

1. 
 

Ajánlattevő neve3  

Székhelye  

Cégjegyzék száma  

Adószáma  

Telefon/telefaxszáma  

E-mail címe  

Kkv törvény szerinti minősítése  

Konzorciumvezető neve4  

Székhelye  

Telefon/telefaxszáma  

E-mail címe  

Cégjegyzék száma  

Adószáma  

Kkv törvény szerinti minősítése  

Konzorciumi tag neve  

Székhelye  

Telefon/telefaxszáma  

E-mail címe  

Cégjegyzék száma  

Adószáma  

Kkv törvény szerinti minősítése  

Kapcsolattartó személy neve, 
telefon/telefaxszáma/e-mail címe: 

 

 
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 
 
 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
  
  

                                                 
3Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell 
tüntetni! 
4Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek 
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 „C” 
Tartalomjegyzék 

 
„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 

Előlap  

Felolvasólap („A” iratminta)  

Ajánlati adatlap („B” iratminta)  

Tartalomjegyzék („C” iratminta)  

Rendelkezés az üzleti titok tekintetében – adott esetben  

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint („D” iratminta)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében („E” iratminta)  

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése 
szerint („F” iratminta) 

 

Együttműködési megállapodás („G” iratminta)  csak akkor ha releváns (közös ajánlattétel esetén)  

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Kbt. 62. § (1) - (2) bek. szerint („H” 
iratminta) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében („I” iratminta)  

Nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében („J” iratminta)  

Szándéknyilatkozat felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
(„K” iratminta) 

 

Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben a cégkivonat szerint 
a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban 

 

Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási címpéldánya, vagy 
a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak 
valamely részét aláírták 

 

Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi 
CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével –a képviseletre jogosult személy 
által aláírt nyilatkozat, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, 
vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő 
elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő 
csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi 
igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását 
is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, 
amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá 

 

„Beárazott költségvetés”, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által 
aláírva. 

 

1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza: 
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban + 
valamint a beárazott „Költségvetést” szerkeszthető (Microsoft Office Excel) formában 

 

 
Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
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„D” 
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)5 

 
„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… 
(ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

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 : 
 

 Az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

 Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban rögzítetteket, a 
tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az 
ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és 
teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért. 

 Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

 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. 

 Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani. 

 Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, 
más célra történő felhasználása tilos. 

 Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig fenntartjuk. 
Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem 
változtathatjuk meg. 

 Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott 
ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a 
papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 

 Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő 
tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem.6 

 Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban majd későbbiekben hiánypótlásunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.7 

 Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 
módosítás folyamatban van8 / nincs folyamatban9. 

 Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 

                                                 
5Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
6 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) (ha nem volt kiegészítő tájékoztatás, akkor törölhető) 
7 Opcionális – ha az ajánlat tartalmaz felelős fordítást. (ha nem tartalmaz fordítást, akkor törölhető) 
8 Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. 
9 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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”E” 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

 
„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… 
(ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk 
/ nem veszünk igénybe10: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
vesz igénybe11 

 

 

 

 
2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében igénybe 

venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak1213: 

Az ajánlattevő által a fenti 
részek tekintetében 

igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozók neve 

Az ajánlattevő által a fenti 
részek tekintetében igénybe 

venni kívánt, az ajánlat 
benyújtásakor már ismert 

alvállalkozók címe 

A közbeszerzésnek az a 
része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az ajánlattevő 
a már ismert, e pontban 
nevesített alvállalkozót 

igénybe veszi 

neve: címe: … 

neve:  címe: … 

 
 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
 

                                                 
10 Nem kívánt rész törlendő! 
11 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni. 
12 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
13 Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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„F” 
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint14 
 

„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… 
(ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §15 szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 
 
(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás  
kisvállalkozás  
mikrovállalkozás  
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  
 
 
 
 
 
 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
 

                                                 
14 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
15  3. § 

 (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke 
vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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„G” 
Együttműködési megállapodás16 

(minta) 
„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és  
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő 
(továbbiakban: Felek) között, 
 
Aszaló Község Önkormányzata. (3841  Aszaló, Rákóczi út 87.) által, tárgyi közbeszerzési eljárásban 
amennyiben nyertesként kiválasztásra kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi 
együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük: 
 
1. Képviselet: 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § (2) bekezdés 
alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes 
jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására ……………… (cégnév) részéről 
…………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult. 
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása: 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… 
……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 
 
3. Felelősség vállalás 
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismerték, 
megértették és azokat elfogadják.  
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért 
korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába. 
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 
4. Feladatmegosztás 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 
 

FELADAT CÉG 

  

  

  

 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 
 
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés 
nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 
 
Kelt:  
 

 
 
 

                                                 
16 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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”H” 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról17 
 

„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… 
(ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

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 : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-
k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevő / közös ajánlattevő18, aki: 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés:  
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra 
került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
h)59 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az 
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében 
sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának 
megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek 
mondta ki; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az 
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó 
döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa 
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel 
meg; 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy 
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

                                                 
17Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
18 Nem kívánt rész törlendő! 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.331352#foot59
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kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni; 
q)61 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben 
meghozott, jogerős határozata megállapította. 
 

 
*** 

 
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
sem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.331352#foot61
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”I” 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 19 

 
„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 
1. Alulírott …………………………………….... (név), mint 

a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén. 

 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
 

 

 
2. Alulírott …………………………………….... (név), mint 

a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek. 

 
 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
 
 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós 
adati alapján! 
 
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a ”J” iratminta szerint is nyilatkoznia 
kell. 
 
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2. pont szerint nyilatkozik, a ”J” iratminta szerint nem kell 
nyilatkoznia. 

                                                 
19Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
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”J” 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 20 21 

 
„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

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

(ajánlattevő / közös ajánlattevő) ………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. §22 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosomat 
képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint 
nyilatkozom23: 

 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve 
Valamennyi tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye 

  

  

 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. nap ……………………………………………. 
 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 

 
 

2. Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… 
(ajánlattevő / közös ajánlattevő) ………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, 
hogy  az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.  
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. nap ……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8. számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén). 
21Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
222007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 
r) tényleges tulajdonos: 
r) *  tényleges tulajdonos: 
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; 
23 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. lsd 2. pont 

http://www.uj.jogtar.hu/#lbj11id14473177335173006
http://www.uj.jogtar.hu/#lbj12id14473177335173006
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/#lbj13id14473177335173006
http://www.uj.jogtar.hu/
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„K” 
Szándéknyilatkozat felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 

 
„Konyhafelújítás Aszalón – 2017.” 

 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… 
(ajánlattevő / közös ajánlattevő) ………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 
nyilatkozattételre jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára olyan saját nevére szóló a szerződés tárgya szerinti Általános- és szolgáltatói 
felelősségbiztosítási szerződést kötök, illetve a meglévő felelősségbiztosítást akként kiterjesztem, amely 
kiterjed mind a személyi, mind a dologi károk fedezetére, beleértve a biztosítási eseményekkel 
összefüggésben felmerülő többletköltségeket is, továbbá amelynek a felelősségbiztosítási rész minimális 
biztosítási összege (külön a személysérüléses károk és külön a dologi károk esetében is) 1.000.000,- 
Ft/káresemény.  
 
Tudomásul veszem, hogy a felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatának a benyújtása vagy a 
kockázatviselés fennállását más az ajánlatkérő által előírt formában történő igazolása a szerződés 
megkötésének feltétele. 
 
 
 
 

Kelt: ………….., 2017. ……………… hó ….. 
nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása 
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