
1. számú melléklet 

➢ Információs adatlap12 

 

Ajánlattevő 

Neve: 

 

 

Címe: 

 

 

Székhelye: 

 

 

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

E-mail:  

Vezető tisztségviselő neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

Adószám:  

Cégjegyzési szám:  

Számlavezető pénzintézete:   

Számlaszáma:  

MKIK nyilvántartási szám:  

 

 

………………………., 2019. év…………………….hó…….nap 
 

Jelen nyilatkozatot Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 

azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs 

községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai 

korszerűsítése” tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként tettem. 

 

 

  

 

…………………………………………. 

Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 

                                                           
1 Ajánlattevő és közös ajánlattevők részéről külön – külön ki kell tölteni. 
2 több részre történő ajánlattétel esetén elegendő 1 pld.-t becsatolni. 



 

2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSÉNEK A)-B) PONTJÁBAN 

FOGLALTAKRÓL 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” projekt 

kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai korszerűsítése” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 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 igénybe3: 

 

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

alvállalkozót vesz igénybe4 

 

 

 

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

igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak 

lesznek5: 

 

Az ajánlattevő által a szerződés 

teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az 

ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozó neve  

Az ajánlattevő által a szerződés 

teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az 

ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozó címe 

  

  

 

 

 

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

 

PH. 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

                                                           
3 Megfelelő aláhúzandó! A nemleges nyilatkozat is csatolandó!!!! 
4 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 

venni! 
5 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban megjelölt munkarész tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozó 

az ajánlat benyújtásakor már ismert. 



 

3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (1) bekezdése (Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése) és a Kbt. 

114. § (2) bekezdése tekintetében6 

Ajánlattevő esetén 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” projekt 

kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai korszerűsítése” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, hogy 

 

az általam képviselt ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve,) 

–val/vel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró  

okok. 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság megfelel az ajánlattételi 

felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek, az előírt és általam igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek. 

 

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

 

 

 

PH. 

  

  

 

 cégszerű aláírás 

 

                                                           
6 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 



 

4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” projekt 

kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai korszerűsítése” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az ajánlati felhívásban előírt feltételnek való megfelelést az alábbiak szerint igazolom7: 

 

1. Nyilatkozom, hogy rendelkezem érvényes, legalább ….. millió Ft/év és legalább …. 

millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R. (Contractors All Risk) 

összkockázatú rendszerű építés-szerelési felelősségbiztosítással, melynek 

kötvényét/fedezetigazolását/szerződését8, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló 

dokumentumot e nyilatkozatot követően mellékeltem. 

 

2. Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásnak megfelelően, nyertesség esetén legalább 

…. millió Ft/év és legalább ….. millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R. 

(Contractors All Risk) összkockázatú rendszerű építés-szerelési felelősségbiztosítási 

szerződést fogok kötni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára / a már meglévő 

felelősségbiztosításomat az előírtaknak megfelelően kiterjesztem.9 

 

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

 

 

Jelen nyilatkozatot Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-

00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs 

községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai 

korszerűsítése” tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként 

tettem. 

 

      PH. 

 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

                                                           
7 Az 1. vagy a 2. pont kiválasztandó, amelyik nem szükséges, az törlendő! 
8 A megfelelő rész aláhúzandó! 
9 A megfelelő rész aláhúzandó! 



  5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

egyenértékű műszaki tartalomról10 

 

 

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (Ajánlattevő neve, címe) 

cégjegyzésre jogosult képviselője, Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-

TL1-2016-00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Kajdacs községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom,  

 

hogy, a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérő 

által meghatározott műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű 

műszaki tartalmat (gyártmány, típusok) kívánunk megajánlani. Az érintett költségvetési 

sorok, illetve tételek/termékek listáját csatoljuk az ajánlatunkhoz. 

 

 

Ezen tétel(ek) vonatkozásában csatoljuk azon igazolásokat, amely(ek) alapján az 

egyenértékűség egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítható. 

 

Az észrevételekkel nem érintett műszaki tartalmat elfogadjuk, nyertességünk esetén ezen 

tételek tekintetében a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban vagy bármely más a 

beszerzés során keletkezett dokumentumban az ajánlatkérő által meghatározott típus szerinti 

anyag, eszköz, berendezés kerül majd beépítésre a kivitelezés során. 

 

 

Az egyenértékű termék az eredeti költségvetésben (tételszám, típus, paraméter): 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

Az egyenértékű termék (tételszám, típus, paraméter): 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
 

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

 

PH. 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

                                                           
10 Csak abban az esetben kell csatolni, ha ajánlattevő egyenértékű műszaki tartalmat ajánl meg!!! 



6. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT AZ ELŐLEG IGÉNYLÉSE TEKINTETÉBEN 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító 

számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” 

projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai 

korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

hogy az általam képviselt …………………………………………………………… (neve), 

az előlegigénylés lehetőségével élni kívánok/nem kívánok élni11  

 

 

Az igényelt előleg mértéke: …….. % 

 

 

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

 

 

 

 

 

PH. 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 A megfelelő aláhúzandó! 



  7. számú melléklet 

 

Közös Ajánlattevők nyilatkozata 

 

 

Tárgy: Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 

azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs 

községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és 

energetikai korszerűsítése”  

 

 

A fent megnevezett közbeszerzési eljárás tekintetében a(z) 

……….……………………………………………..……………….(cég megnevezése) 

(székhely: …...……………….………………………………………………………………), 

valamint a(z) …………………………………………………………………………...…(cég 

megnevezése) (székhely: 

………………………………….…………………………………………...……....) a Kbt. 35. 

§-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. 

 

 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 

megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.  

 

 

 

 

………………………., 2019. …………………….hó…….nap 

 

 

 

 

 

 

 

…………….………………….……….. 

Közös Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 

 

…………………………………………. 

Közös Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. számú melléklet 

 

Együttműködési megállapodás (minta)12 

 

Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” projekt 

kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai korszerűsítése” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

……………………………………………………………….… (név, székhely) Ajánlattevő és  

…………………………………………………………….…… (név, székhely) Ajánlattevő 

(továbbiakban: Felek) között, 

 

Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” projekt 

kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai korszerűsítése” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével 

kapcsolatban - a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - 

az alábbi megállapodást kötjük: 

 

 

1. Képviselet: 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az 

ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes 

jogú képviseletére, az ajánlat aláírására) ………………………………………... (cégnév) 

részéről ………………………………….... (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes 

joggal jogosult13. 

 

………………………………………... (cégnév) részéről ………………………………….... 

(név, beosztás, telefon és telefax száma) közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági 

szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásra a 

……….......................(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult. 

 

2. A szerződés teljesítésének irányítása: 

 

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 

…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… 

……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 

 

 

 

                                                           
12 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
13 Kérjük, ez után a megállapodás után csatolják a képviseletre jogosult személy részére adott meghatalmazást. 



2. Felelősség vállalás 

 

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 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. 

 

3. 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: ………………, 2019. ……………. hó …… nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

……………………………… 

cégszerű aláírás 



9. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére tekintettel14 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító 

számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” 

projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai 

korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

 

- az általam igénybe vett alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

PH. 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 A nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni és csatolni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételnek történő 

megfelelés érdekében alvállalkozó/ más szervezet erőforrásaira támaszkodik! 



10. számú melléklet 

Nyilatkozat üzleti titokról15  

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

………………..……………………………… (Ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, mint ajánlattevő Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-

2016-00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Kajdacs községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban  

 
nyilatkozom, hogy 

a.) az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra 

hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. 

 

Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig16 17 

b.) az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. 

 

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

 

 ………………………………………. 
 Cégszerű aláírás 

 

                                                           
15 Kérjük a megfelelő rész (a. vagy b.) kitöltését. 
16 Az a) rész kitöltése esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által 

adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
17 A Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezései: 

44. § (1) bekezdése: A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 

72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. 

§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 

információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által 

adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen  

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 

megismerhetők,  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,  

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott  

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 

koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,  

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 

adatokat,  

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a 

jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 

igazoltan fennállnak,  

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak 

azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő 

által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.  

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 

ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, 

amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés 

hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. 



11. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN18 

 

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

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője Kajdacs 

Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00008 azonosító számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs községben” projekt 

kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai korszerűsítése” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai 

alkalmassági követelménynek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy) 

kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk19.  
 

Azon alkalmassági feltételek (az ajánlati 

felhívás vonatkozó pontjainak 

megjelölésével), amelynek történő 

megfelelés igazolására az ajánlattevő más 

szervezet kapacitásaira támaszkodik 

Szervezet neve, székhelye20 

 

 

 

 

 

 

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 jelen nyilatkozatomat követően csatolom. 
 

 

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

 

 

 

PH. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                           
18 Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban 

jelölni kell, hogy az mely részre vonatkozik. 
19 Megfelelő rész aláhúzandó! 

20A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételnek történő megfelelés 

érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik. 



 12. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT ALKALMASSÁGI 

KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL21 

 

 

Alulírott ……………., mint a(z) …………………. (kapacitást nyújtó cég/személy neve, 

címe), mint alkalmasság igazolásában résztvevő22 szervezet/személy23cégjegyzésre jogosult 

képviselője 

 

 

 

nyilatkozom, 

 

 

 

hogy cégünk az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pontjában előírt 

műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelel, az előírt és általunk 

igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 

 

 

vagy  

 

megfelelek az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pontjában előírt a műszaki, illetve szakmai 

alkalmassági követelmény(ek)nek, az előírt és általam igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek.24 

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt. 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot képviselője Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-

TL1-2016-00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Kajdacs községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban …………………..25 

által benyújtott ajánlat részeként tettük. 

 

Kelt: …………………, 2019. év. …….. hó ……. nap 

 

PH. 

  ........................................................  

cégszerű aláírás 

 

 
                                                           
21 Amennyiben valamely alkalmassági követelményt kapacitást biztosító szervezet/személy igazolja, úgy az 

alábbi nyilatkozatot az érintett alkalmassági követelményre vonatkozóan kell értelemszerűen megtenni 
22 megfelelő aláhúzandó 
23 megfelelő aláhúzandó 
24 megfelelő aláhúzandó 
25 Az érintett ajánlattevő neve, címe 



13. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 

 

Alulírott ………………….., mint a(z) …………… ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 

igazolására igénybe vett más szervezet26 által ajánlott …………………… szakember 

kijelentem, hogy részt veszek Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-

2016-00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Kajdacs községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és 

energetikai korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban.  
 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom 

van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és 

dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, 

melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra 

vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályozná. 

Nyilatkozom, hogy a …………………………... (ajánlattevő neve, címe) nyertessége esetén 

mint…………………………….. (felelős műszaki vezető) rendelkezésre állok majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt, a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek.  

Még nem rendelkezem, felelős műszaki vezetői jogosultsággal/ 

A felelős műszaki vezetői jogosultságom száma: …………………….27 

A jogosultság meglétének ellenőrzése céljából a kamarai nyilvántartás elektronikus elérési 

útvonala: ………………………………….. 

 

Jelen nyilatkozatot Kajdacs Község Önkormányzata által a „TOP-3.2.1-15-TL1-2016-

00008 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kajdacs 

községben” projekt kapcsán, az Önkormányzati hivatal épületgépészeti és energetikai 

korszerűsítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban …………………..28 által 

benyújtott ajánlat részeként tettük. 

Kelt: ………………, 2019. év. ……….. hó ….. nap 

       ………………………………………. 

            szakember saját kezű aláírása 

                                                           
26 megfelelő aláhúzandó 
27 megfelelő aláhúzandó ill. kitöltendő! 
28 Az érintett ajánlattevő neve, címe 
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