
Marosháti gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri 
szakaszának fejlesztése 

Nagyér Községi Önkormányzat 

Közbeszerzési dokumentumok IV. kötet 
Ajánlott igazolás és nyilatkozat minták 

2017. november 15. 



2. oldal

Tartalomjegyzék 

Felolvasólap ............................................................................................................................... 3 

Ajánlati nyilatkozat ..................................................................................................................... 4 

KKV nyilatkozat ......................................................................................................................... 5 

Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában ................................................................................. 6 

Nyilatkozat az előző három év árbevételről ................................................................................ 7 

Nyilatkozat szakemberről ........................................................................................................... 8 

Nyilatkozat teljesítésben történő részvételről .............................................................................. 8 

Önéletrajz minta ......................................................................................................................... 9 
Végzettségek bemutatása ........................................................................................................ 9 
Szakmai tapasztalat bemutatása .............................................................................................. 9 



3. oldal

1. számú melléklet

Felolvasólap 

Alulírott mint a(z) ajánlattevő 

(Ajánlattevő székhelye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó neve: ) 

cégjegyzésre jogosult képviselője kifejezetten nyilatkozom, hogy: 

1. az ajánlati felhívásban és dokumentumokban foglalt feltételek megismertem és

elfogadom,

2. a szerződés tervezetben foglalt feltételek megismertem és elfogadom, nyertes

ajánlat esetén a szerződést a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel aláírom, a

szerződésben foglaltakat a teljesítés során alkalmazom,

3. a szerződés tervezetben és a műszaki tervekben meghatározott létesítményt
az első rész vonatkozásában nettó ………………..,- Ft ellenértékért megvalósítom,
a második rész vonatkozásában nettó ………………..,- Ft ellenértékért megvalósítom,

4. a jogszabályban előírt kötelező jótálláson felül
az első rész vonatkozásában további ……………….. hónap jótállást vállalok,
a második rész vonatkozásában további ……………….. hónap jótállást vállalok,

5. az ajánlatomban szereplő szakember rendelkezik …… év magasépítési szakmai

tapasztalattal.

Jelen nyilatkozatot Nagyér Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Marosháti 

gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése” tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

 2017.  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 



4. oldal

2. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy: 

- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek 
igénybe1: 
A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni 

- a Kbt. 66 § (6) bekezdés b) pontja alapján2, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. 
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe: 

Alvállalkozó neve, székhelye A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog kötni 

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó 
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni3: 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
(név, cím) 

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó 

őf á á á k dik (

- a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdései alapján ajánlatunk az előzőekben 
meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. A 
szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges 
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár 
alkalmazásával. 

- ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

- nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 
megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

Jelen nyilatkozatot Nagyér Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Marosháti 
gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése” tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

 2017.  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

1 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” 
2 Kérjük, hogy a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatban jelöljék meg az ezen részek tekintetében igénybe 
venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” 



5. oldal

3. számú melléklet

KKV nyilatkozat 

Alulírott mint a(z) 

(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény4 alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-

nak) 

minősül  

ezen belül középvállalkozásnak  

kisvállalkozásnak  

mikro-vállalkozásnak  

nem minősül  

Jelen nyilatkozatot Nagyér Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Marosháti 

gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése” tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

 2017.  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

4 Idézet a törvényből: 
KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43

millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

A KKV kategórián belül mikro-vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

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. Az előző bekezdésben 
foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében 



6. oldal

4. számú melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában5 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy: 

- az általam képviselt szervezet nem tartozik az ajánlatkérő által tárgyi eljárás 
eljárást megindító felhívásában megnevezett kizáró okok hatálya alá. 

- az általam képviselt szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 
62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

- az általam képviselt szervezet az alkalmasság igazolására nem veszek igénybe a 
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó más 
szervezet. 

- hogy az általam képviselt szervezet 
szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.6 

Amennyiben az általam képviselt szervezetet szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy az 
alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja7 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról8: 

neve: , állandó lakóhelye: 
VAGY 

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonos nincs. 
Jelen nyilatkozatot Nagyér Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Marosháti 
gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése” tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

 2017.  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

5 Közös ajánlattétel esetén, ajánlattevőnként külön-külön szükséges benyújtani. 
6 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
7 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 

r) pontja szerint 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; 

8 Szükség esetén bővíthető! 



7. oldal

5. számú melléklet

Nyilatkozat az előző három év árbevételről 

Alulírott mint a(z) 

(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából 

(építés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a következő szerint 

alakult: 

Évek …. …. …. Összesen 

Építésből 
származó 

Jelen nyilatkozatot Nagyér Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Marosháti 

gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése” tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

 2017.  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 



8. oldal

6. számú melléklet

Nyilatkozat szakemberről 

Alulírott mint a(z) 

(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembert kívánom igénybe venni. 

Szakember neve Végzettség 
megnevezése 

Releváns szakmai 
tapasztalat ideje 

Jelen nyilatkozatot Nagyér Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Marosháti 

gyalogtúra útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése” tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

 2017.  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Nyilatkozat teljesítésben történő részvételről 

Alulírott  mint a(z) 

(székhely: ) ajánlattevő által megnevezett szakember 

nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során a fent nevezett ajánlattevő rendelkezésére 

állok. 

Jelen nyilatkozatot Nagyér Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Marosháti gyalogtúra 

útvonal hálózat nagyéri szakaszának fejlesztése” tárgyában megindított közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem. 

 2017.  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 



9. oldal

Önéletrajz minta 

Név: 

Lakcím: 

Telefon: 

E-mail: 

Végzettségek bemutatása 

Végzettség:  

Végzettséget adó intézmény neve, címe: 

Végzettség:  

Végzettséget adó intézmény neve, címe: 

Végzettség:  

Végzettséget adó intézmény neve, címe: 

Szakmai tapasztalat bemutatása 

Munkahely:  

Munkahelyen szerzett tapasztalat: 

Munkahely:  

Munkahelyen szerzett tapasztalat: 

Munkahely:  

Munkahelyen szerzett tapasztalat: 

Dátum:  

Aláírás 


