
TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

Nyilatkozatok, dokumentumok Oldalszám 

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva)  

Visszaigazoló adatlap  

Felolvasólap (1. számú melléklet)  

Adatlap szerződés kitöltéséhez (2. számú melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (3. számú melléklet)  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (4. számú melléklet)  

Ajánlattevő(k)/Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) nyilatkozata(i) a 
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében (5. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében (6. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) aKbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (7. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében (8. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (9. számú 
melléklet) 

 

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírási-mintája 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

 

Nyilatkozat a mellékelt elektronikus példányra vonatkozóan (10. számú melléklet)  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében (11. számú melléklet) 

 

Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
szerződése (közös ajánlattétel esetén) az ajánlattételi felhívásban előírt 
tartalommal- Opcionális 

 

Ajánlattevő üzleti titokra vonatkozó indokolása a Kbt. 44. § szerint – Opcionális 
elkülönített módon elhelyezve 

 

A megajánlandó jármű műszaki paramétereire vonatkozó nyilatkozat, 
amelyből megállapítható, hogy a megajánlandó jármű műszaki paraméterei 
megfelelnek a felhívásban előírt minimális követelményeknek.  

 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült 

CD/DVD/pendrive -re írt 1 db elektronikus példányát! 
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés vonatkozásában Ajánlatkérő felkérésére 

benyújtandó dokumentumok 
 

Ajánlattevő(k)/Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) nyilatkozata(i) a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja tekintetében 
(12. számú melléklet) 

 

 



 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

a közbeszerzési dokumentumok eléréséről 

 

 

Alulírott/alulírottak …………………(nyilatkozatot tevő neve) a…..…………………… (cég 
neve) …………………………… (címe) nevében ezen visszaigazolás megküldésével igazolom, 
hogy a „Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ 
részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Dokumentumokat letöltöttem és 
tudomásul veszem, hogy az eljárásban az érvényes részvétel feltétele a Közbeszerzési 
Dokumentumok elektronikus elérésének visszaigazolása. 

 

Kijelentem, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, vagy annak egyes részeit kizárólag az ajánlat 
elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink 
teljesítéséhez használjuk fel. 

 
Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………… 

Beosztása: ……………………………………………………………………………….. 

Postai címe: ……………………………………………………………………………… 

Telefax:…………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

 

 
Kelt………………………., 2018. év…………………. hó ….. napján. 

 

 

 

……………………………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)1 

                                                           
1A közbeszerzési dokumentumok letöltése után az ajánlattételi felhívás 1/A. pontjában megjelölt 
kapcsolattartó faxszámra vagy e-mail címére megküldeni. A „Visszaigazoló adatlapot” a letöltést követően 
haladéktalanul meg kell küldeni, de legkésőbb az ajánlatban be kell nyújtani. 
 



 
1. számú melléklet  

FELOLVASÓLAP 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

1. AZ AJÁNLATTEVŐ ADATAI:2 

Név:  

Székhely:  

Képviselő neve, beosztása:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

 
2. AZ AJÁNLATTEVŐ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI AJÁNLATA: 

1. részfeladat: 21+1 fős autóbusz beszerzése 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) ……………………………….. HUF 

2. Teljesítési határidő ……………………………….. hónap3 

 
2. részfeladat: 55+1 fős autóbusz beszerzése 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) ……………………………….. HUF 

2. Teljesítési határidő ……………………………….. hónap4 

 

 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
2Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő nevét és székhelyét fel kell tüntetni a felolvasólapon. Közös ajánlattétel esetén 

–a közös ajánlattételi megállapodásban foglalt meghatalmazás tartalmától függően - elegendő a képviseletre jogosult tagnak 

ezt a nyilatkozatot aláírnia, de a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében kell megtennie. 
3 A Kbt. 77. § (1) alapján ajánlattevők 4 hónap értéknél kedvezőtlenebbet (több hónapot) nem adhatnak, mert ezen körülmény 

az ajánlat érvénytelenségével jár. 
4 A Kbt. 77. § (1) alapján ajánlattevők 4 hónap értéknél kedvezőtlenebbet (több hónapot) nem adhatnak, mert ezen körülmény 

az ajánlat érvénytelenségével jár. 

 



2. számú melléklet  

Adatlap szerződés kitöltéséhez5 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”   

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő adószáma:   

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:   

Ajánlattevő számlavezető pénzintézete:  

Ajánlattevő bankszámlaszáma:  

Ajánlattevő képviselője:  

Kapcsolattartó neve:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:   

 

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

                                                           
5 Közös ajánlattétel esetén értelemszerűen a táblázat tovább bővítendő! 



 

3. számú melléklet  

Ajánlati nyilatkozat6 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”   

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN7 

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 

Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

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. Kijelentem, hogy a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívást, 

Közbeszerzési Dokumentumokat, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett minden 

további dokumentumot, - ide értve adott esetben a kiegészítő tájékoztatás(oka)t is - 

megvizsgáltuk, azok feltételeit és rendelkezéseit fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk, 

és mindezek alapján a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként kívánunk részt venni és 

ajánlatot kívánunk benyújtani. 

 

2. Kijelentem, hogy nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az eljárást megindító 

felhívásban, a további Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a közbeszerzési eljárás 

során keletkezett minden további dokumentumban rögzített feltételeknek, illetőleg az 

ajánlatunkban foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. 

 

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 

ajánlattételi felhívással vagy egyéb Közbeszerzési Dokumentummal, vagy azok bármely 

feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 
 

4. Vállaljuk továbbá, hogy a szerződés megkötése esetén a szerződést az ajánlatunkban 
meghatározott ellenszolgáltatás fejében, az eljárást megindító felhívásban, a további 
Közbeszerzési Dokumentumokban, a közbeszerzési eljárás során keletkezett minden további 
dokumentumban rögzített feltételeknek, illetve az ajánlatunkban tett vállalásoknak 
megfelelően, szerződésszerűen teljesítjük. 

 
 

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
6 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
7 Kérjük az adott részfeladat sorszámával kitölteni. 



4. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról8 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”  

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

 
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
 
 

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 :  

 
 
Kijelentjük, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont 
szerinti kizáró okok. 
 
 
Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezetet. 
 
 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

                                                           
8 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 



 

5. számú melléklet 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat9 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”   

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN10 

 
 
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő/Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet11 (székhely: ………………) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó Közbeszerzési 
Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 
 
 

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 :  
 
 
Kijelentjük a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint, hogy az 
ajánlattételi felhívás 12.2. M/1. pontban előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek. 
 
 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
9 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
10Kérjük az adott részfeladat sorszámával kitölteni. 
11 Megfelelő aláhúzandó. 



 

6. számú melléklet 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat12 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN13 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 

Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi 

részeinek teljesítéséhez kívánunk alvállalkozót igénybe venni: 

 

A közbeszerzés azon része(i)14, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni 

 

 

 

 

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 

ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve 

az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részeit is, amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozó közreműködik15: 

 

Az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó neve, címe  

A közbeszerzés azon része, amelynek 

teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni 

  

  

  

 
 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
12 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
13Kérjük az adott részfeladat sorszámával kitölteni. 
14 Munkanemek/feladatok 
15 Amennyiben nem ismeri az igénybe venni kívánt alvállalkozót, azt egyértelműen (pl. áthúzással) jelölje! 



 

 

7. számú melléklet 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN16 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 

Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

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 :  

 

 

Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)et/személy(eke)t kívánjuk igénybe venni: 

 

 

 

VAGY  

 

2. Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint nem 

veszünk igénybe kapacitást biztosító szervezetet/személyt. 

 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
16Kérjük az adott részfeladat sorszámával kitölteni. 
17A Kbt. 65. (7) bekezdésben foglaltak csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet/személy 

megnevezése, címe 

Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet/személy erőforrására 

támaszkodik (pl. M/1)17 

  

  

  

  

  



 
 
 

 
 

8. számú melléklet 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat18 
 
 

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult 
képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem 
tudatában 
 

n y i l a t k o z o m 
 
a „Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ 

részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk  

 
 

a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény hatálya alá. 

VAGY19 

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

szerint20 

 mikrovállalkozásnak minősül. 

 kisvállalkozásnak minősül. 

 középvállalkozásnak minősül. 

 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

                                                           
18 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles kitölteni. 
19 Megfelelő aláhúzandó! 
20 Megfelelő jelölendő! 



9. számú melléklet 

Nyilatkozat 
változásbejegyzési eljárás vonatkozásában21 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”  

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 
 

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult 
képviselője ezennel felelősségem tudatában 
 
 

n y i l a t k o z o m 
 
 
hogy Ajánlattevő vonatkozásában Cégbíróság előtt22 
 

 változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 
 

 változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatom 
…………………… oldalai tartalmazzák. 

 
 
 
 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján 
 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
21Közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát. 
22 A megfelelő jelölendő! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY vagy ALÁÍRÁS-MINTA23 

                                                           
23 Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamennyi Ajánlattevő), nevében aláírásra 
jogosult vezető tisztségviselő, valamint az ajánlatban lévő valamely egyéb nyilatkozatot aláíró alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet nevében aláírásra jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-
mintáját (továbbiakban: címpéldány) (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott okiratok). A címpéldány 
lehet másolat is és a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti, hiteles másolati, vagy egyszerű másolati példányát kell tartalmaznia 
az ajánlatnak. 



 

10. számú melléklet 

A mellékelt elektronikus példányra vonatkozó nyilatkozat 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére”  

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 

Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

 

 

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 ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető) 

formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti 

megjelölésű ajánlat tartalmával. 
 
 
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 
 
 
 

 
……………………………………... 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 



 

 

11. számú melléklet 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti nyilatkozat 

 „Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ 

részére” 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 

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

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet24 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy25 

 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról: 

 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________26 

 

vagy 

 

- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a)-b) 
vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 

 

……………………………………... 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
24 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
25 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
26 Szükség esetén bővíthető! 



 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN27 

a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

„Közös ajánlatot benyújtó Ajánlattevők esetében nyilatkozatot (közös ajánlattételi megállapodást) szükséges 

csatolni az ajánlatban legalább a következő tartalommal:  

 

- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, cégjegyzékszáma  

- adott esetben közös Ajánlattevők megnevezése,  

- a közbeszerzési eljárás tárgya,  

- a közös Ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös 

Ajánlattevőként részt kívánnak venni,  

-- részfeladat sorszáma, 

- a közös Ajánlattevőket vezető tag megjelölése azzal, hogy a vezető tag korlátozás nélkül jogosult valamennyi 

közös Ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az Ajánlatkérő 

felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozat – a szerződés aláírása kivételével – tekintetében,  

- a vezető tag, mint képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének a közös Ajánlattevők közötti koordinálásáért és a közös 

Ajánlattevők általi végrehajtásáért,  

- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése és a szerződéses árból való részesedésük mértéke  

- valamennyi közös Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő 

kiválasztásra kerülnek  

- a közös Ajánlattevők nyertes Ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, hogy a szerződés hatályának 

beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól, illetve, hogy a szerződés 

hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól  

- a megállapodás valamennyi közös Ajánlattevő aláírásával hatályba lép.  

 

Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a közbeszerzési 

eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevői nyilatkozatban (együttműködési megállapodásban) megjelölt 

képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat kizárólag 

a közös Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.” 

 

                                                           
27 Közös ajánlat benyújtása esetén csatolandó a megadott tartalommal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN AJÁNLATKÉRŐ FELKÉRÉSÉRE 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

 



 

13.számú melléklet 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat 

a 

„Buszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

A(Z) ___ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN28 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő/Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet29 (székhely: ………………) ……………. (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 

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 :  

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben a legjelentősebb, 
közbeszerzés tárgya szerinti szállításaink az alábbiak: 

Szállítás 
tárgya 

Szerződést 
kötő másik 
fél neve és 

címe 

Ellenszolgáltatás 
nettó összege 

(HUF) 

Teljesítés ideje 
(év, hó, nap 

pontossággal 
megadva a 
kezdő és 
befejező 

időpontot is) 

Referenciát 
adó 

természetes 
személy neve, 
telefonszáma, 
e-mail címe 

A teljesítés az 
előírásoknak és 
a szerződésnek 

megfelelően 
történt 

(igen/nem) 

      

      

      

      

 
 
. 
 
 

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hónap .… napján 

 

 

 

……………………………………... 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                                           
28Kérjük az adott részfeladat sorszámával kitölteni.  
29 Megfelelő aláhúzandó. 
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