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IV. fejezet
Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták
Ajánlatkérő megnevezése: Városrehabilitáció18 Zrt.
Az eljáráshoz rendelt elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty
utca felújítása
A pályázat azonosító száma: 351124 ebr42 (forrás: Belügyminisztérium,
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, Az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzat)
Az alábbi ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták annak érdekében kerültek
elkészítésre, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő.
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták
alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek,
hogy a dokumentumminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben
az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük,
hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai
megfelelősége érdekében.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása
javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó
nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az ajánlatkérő,
illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának
megállapítására.
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1. sz. minta

Felolvasólap
Ajánlatkérő megnevezése: Városrehabilitáció18 Zrt.
Az eljáráshoz rendelt elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása
Az ajánlattevő adatai1:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő címe (székhelye, vagy lakóhelye):
Azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek:
Vörösmarty utca
Értékelési szempont
Összesített ajánlati ár, amely
az opciós mennyiséget is
tartalmazza (költségvetés
„Mindösszesen opcióval
nettó” sor)
Jótállási idő2

Ajánlat

nettó …,- Ft

… hónap

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni, szükség esetén újabb
sorok felvitelével.
2
Az ajánlattételi felhívás 15. pontja szerint: min. 24 hónap!
1
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2. sz. minta

Ajánlati adatlap
Ajánlatkérő megnevezése: Városrehabilitáció18 Zrt.
Az eljáráshoz rendelt elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása
Az ajánlattevő adatai3:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő belföldi adószáma:
Ajánlattevőt képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai4:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni, szükség esetén újabb
sorok felvitelével.
4
Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
3
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3. sz. minta

A K b t . 6 6 . § ( 2 ) b e k e z d é s e s z e r i n t i n y i l a t k o z a t 56
Ajánlatkérő megnevezése: Városrehabilitáció18 Zrt.
Az eljáráshoz rendelt elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………..........................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Városrehabilitáció18 Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt
„A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattevőjeként
és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő
képviseletében7
az alábbiakról nyilatkozom:
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat:
Miután az Önök felhívását és az egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételeit
megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a közbeszerzési dokumentumok szerint ajánlatot
teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített feltételek szerint.
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés
megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a közbeszerzési
dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
6
Közös ajánlattétel esetén az egyes nyilatkozatokat minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell
tenni. Ennek keretében a közös ajánlattevők választása szerint az egyes nyilatkozatokat a képviselő
ajánlattevő is megteheti a közös ajánlattevők nevében, vagy a közös ajánlattevők önállóan is nyilatkozhatnak
saját maguk vonatkozásában.
7
Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.
5
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4. sz. minta

A Kbt.-ben és az ajánlattételi felhívásban előírt
nyilatkozatok mintái8
Ajánlatkérő megnevezése: Városrehabilitáció18 Zrt.
Az eljáráshoz rendelt elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………..........................................
cégjegyzésre jogosult képviselője, a fent megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként
és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő
képviseletében9
az alábbiakról nyilatkozom:
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat:
Nyilatkozom, hogy a(z) ………………………. ajánlattevő:10
a)

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak /
középvállalkozásnak11 minősül.

b)

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.12

Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan13:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót-

Közös ajánlattétel esetén az egyes nyilatkozatokat minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell
tenni. Ennek keretében a közös ajánlattevők választása szerint az egyes nyilatkozatokat a képviselő
ajánlattevő is megteheti a közös ajánlattevők nevében, vagy a közös ajánlattevők önállóan is nyilatkozhatnak
saját maguk vonatkozásában.
9
Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő.
10
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni a minta egymás alá másolásával.
11
A megfelelő válasz aláhúzandó!
12
Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni!
13
A nyilatkozatot a közös ajánlattevőknek önállóan kell megtenniük.
8
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okokról:
Nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam
képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet 14:
– nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
– szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Nyilatkozom továbbá, hogy
– 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 tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
1. Név és állandó lakóhely: …………………………
2. Név és állandó lakóhely: …………………………
3. Név és állandó lakóhely: …………………………
4. Név és állandó lakóhely: …………………………
– 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 nincsen.
Változásbejegyzéssel kapcsolatos nyilatkozat:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ra tekintettel nyilatkozom, hogy az általam
képviselt gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás15:
– nincsen folyamatban
– folyamatban van, erre tekintettel az ajánlatba csatolom a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Egyéb nyilatkozatok:
Nyilatkozom, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti biztosítékot határidőben
rendelkezésre bocsátjuk.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

14
15

A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem alkalmazandó rész törlendő.
A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem alkalmazandó rész törlendő.
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(cégszerű aláírás)
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5. sz. minta

N y i l a t k o z a t m i n t a k ö z ö s a j á n l a t t é t e l e s e t é r e 16
Ajánlatkérő megnevezése: Városrehabilitáció18 Zrt.
Az eljáráshoz rendelt elnevezés: A Budapest XVIII. kerület, Vörösmarty utca felújítása
A közös ajánlattevők megjelölése:
Alulírottak az alábbi közös ajánlattevők képviseletében nyilatkozzuk, hogy a fent megjelölt
közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot:
1. közös ajánlattevő neve és székhelye: …………………………………………………
2. közös ajánlattevő neve és székhelye: …………………………………………………
3. közös ajánlattevő neve és székhelye: …………………………………………………
4. közös ajánlattevő neve és székhelye: …………………………………………………
A közös ajánlattevők képviselőjének megjelölése:
Nyilatkozzuk, hogy a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján maguk közül a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelölik és
hatalmazzák meg. A közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult képviselő gazdasági
szereplő neve: ……………………………..
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

(cégszerű aláírás)

(cégszerű aláírás)

(cégszerű aláírás)

Felhívjuk a közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös figyelmet
fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre
kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági feltételekre
vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor.
16
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