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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

Kérjük, hogy az eljárást megindító felhívás után, annak kiegészítéseként jelen közbeszerzési dokumentumok 

tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a megfelelő ajánlattétel érdekében. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen 

hozzáférhetővé teszi, amelyek átvételére e-mail útján van lehetőség. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint: 

 

I.  Tájékoztató 

II.  Ajánlott iratminták 

III.  Vállalkozási Szerződés tervezete 

IV.  Műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés 

 

 

Kérjük, hogy a Kbt. és a vonatkozó végrehajtási rendeletek (különösen a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) előírásai szerint készítsék el ajánlatukat. 

 

 

 

 

Az ajánlat összeállításához sok sikert kívánunk, reméljük, hogy hozzájárultunk jelen dokumentumokkal a 

megfelelő ajánlat elkészítéséhez! 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

 

…………………………………………. 

dr. Gurbi Marianna 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00652 
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

 

1.1. A beszerzés tárgya 

 

A beszerzés tárgya a Bánk Község Önkormányzata óvoda és orvosi rendelőjének energetikai felújítása 

vonatkozásában a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz 

kapcsolódó kivitelezésre irányuló tevékenység a 2653 Bánk, Hősök tere 10. sz. alatt található orvosi rendelő, és a 

2653 Bánk, Kis utca 1. sz. alatt található óvoda vonatkozásában. 

 

Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 115. 

§ alapján. 

 

1.2. A dokumentáció  

 

A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő.  

Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés 

tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel 

feltétele. 

Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az 

ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és dokumentációban kért információt, vagy ha a 

benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ez minden vonatkozásban 

az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.  

 

Az ajánlattevő köteles a dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni és harmadik fél részére 

csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés tárgyának egy részére adandó 

árajánlat elkészítéséhez feltétlenül szüksége van (eltekintve természetesen a közös ajánlattevőktől). 

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a teljes dokumentáció átvételét. Az ajánlatkérő semmilyen 

kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely 

részének átvételét. 

 

A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 

megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé 

az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Amennyiben 

az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel 

járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében! 

 

1.3. Az ajánlattétel költségei 

 

Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az ajánlattevőket terheli. Az 

ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével 

kapcsolatban az ajánlattevők részéről felmerülhetnek. 

 

1.4. Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtása és felbontása  

 

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

Az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidőt az ajánlatkérő úgy határozza meg, hogy – figyelembe véve a 

szerződés összetettségét és a Kbt.-ben előírt minimális határidőket – elegendő idő álljon rendelkezésre az 

ajánlatok elkészítéséhez. 

 

Az ajánlattételi határidő lejárta: 2017. október 25. 10:00 óra. Az ajánlatok benyújtási helye: Bánk Község 

Önkormányzata: 2653 Bánk, Hősök tere 11.). Az ajánlatok benyújtásának részletes feltételeit az ajánlattételi 

felhívás tartalmazza. 
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A beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok 

alkalmazásával [Kbt. 55. §]. 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. 

 

Az ajánlatot egy eredeti, és egy másolati példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott 

címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő az 

ajánlattételi felhívásban előírta elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 1 (egy) másolati példány 

benyújtását is. 

 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 

továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői, és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba 

betekinthetnek. 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat 

a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az 

ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 

 

Az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az 

összes – beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldi. 

 

1.5. Hiánypótlás és felvilágosítás kérése  

 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint 

az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az 

ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet. 

 

A hiánypótlásra, vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő 

egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére küldi meg, megjelölve a határidőt, továbbá a 

hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. 

 

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok, vagy a 

jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat – ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) 

bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani, és kiegészíteni is lehet. 

 

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra, vagy felvilágosítás nyújtására – felszólításban, illetve 

értesítésben megjelölt – határidő van folyaélmatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre 

nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő 

hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 

ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 

tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívásban feltüntette, hogy 

ilyen esetben nem – vagy csak az általa meghatározott korlátozással – rendel el újabb hiánypótlást. A 

korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 

 

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint, és csak olyan felvilágosítást kérhet, 

amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges. 

 

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 

végrehajtásának módjára, vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak 

olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható, vagy hiány pótolható, továbbá 

átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 

pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
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annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 

befolyásolja. 

 

A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, 

felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati 

példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 

1.6. Az ajánlatokban előforduló számítási hiba javítása  

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi 

el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 

számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A 

számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni 

kell. 

 

1.7. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások   

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint 

indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az 

ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az 

értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő 

eleme tekintetében. 

 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott építési beruházás eredetiségére, 

e) a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való 

megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

 

Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez – ha az elfogadhatóság kétséges – további 

kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő 

kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést 

hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, 

ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron, vagy költséggel 

teljesíthető. 

 

Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul 

alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális 

és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek 

megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet 

az ajánlattevőtől. 

 

Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás 

céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet alkalmazza arra az esetre is, ha az 

ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben 

az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, 

hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 

 

1.8. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata  

 

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e. Az ajánlat érvénytelen, ha 
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a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt 

kizárásra került; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy 

nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 

követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 

hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

 

A fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást, vagy más teljesíthetetlen 

feltételt tartalmaz. 

 

Érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 

4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 

Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott 

adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban 

alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta Kbt. 63. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást 

nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. 

 

2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 

 

2.1. Közös ajánlattevők 

 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 

küldött ajánlattételi felhívást. 

 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 

eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 

megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 

szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi 

meg. 

 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a Tisztelt Közös Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők 

képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  



 

 

7 

 

2.2. Alvállalkozók 

 

Alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész, vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés 

teljesítéséhez a kötelező kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

2.3  Az ajánlattevőkre vonatkozó előírások  

 

Ajánlattevőnek minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 

 

3. TÁJÉKOZTATÁS, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA  

 

A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen 

közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi. 

 

Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, ha a kiegészítő tájékoztatást annak ellenére, hogy 

azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt 

határidőben teljesíteni, vagy ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 

 

A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk, vagy a 

változtatás jelentőségével. Ettől eltérően az ajánlatkérő nem hosszabbítja meg a határidőt, ha a közbeszerzési 

dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi, vagy részvételi határidő 

lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az 

ajánlattételi, vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem 

jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő 

megfelelő előkészítését. 

 

4. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 

 

4.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője 

 

Név: dr. Gurbi Marianna  

Tel.: +36 30 453 5879 

E-mail: gurbi.marianna@drgrb.com 

Fax: +36 21 251 2003 

 

Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, vagy e-mail-en, vagy telefaxon kell lebonyolítani az 

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet megadott címén. 

 

4.2. Kiegészítő tájékoztatás 

 

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában, és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak az 

irányadók. A kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseket az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megadott faxszámra, 

valamint e-mail címre is kérjük megküldeni azzal, hogy a pdf-ben vagy jpg. formátumban benyújtott kiegészítő 

tájékoztatás iránti kérést minden esetben kérjük word formátumban is megküldeni a fenti e-mail címre. 

 

mailto:gurbi.marianna@drgrb.com
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A tájékoztatás tartalmát valamennyi Ajánlattevő megkapja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, 

hogy amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megválaszolása nem lehetséges az ajánlattételi 

határidő alatt, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a kérdés 

megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, ilyen esetben az ajánlattételi határidőt 

meghosszabbítja.  

 

Bármilyen mulasztás, amelyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő információt olyan ügyekről, 

amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az ajánlattevőt – amennyiben ajánlata 

elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá 

hárulnak a munkák megfelelő ellátása során. 

 

5. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 

5.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve 

 

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 

okiratok alkalmasak. Az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. 

 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése 

alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 

elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 

 

5.2. Az ajánlat tartalma 

 

Ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni.   

 

A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 

megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé 

az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az Ajánlattevőknek. Amennyiben 

az Ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel 

járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében! 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét továbbá arra, hogy minden – a felhívásban, a 

dokumentációban, és a Kbt.-ben előírt – igazolást, és nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó 

külön mintát, vagy útmutatást jelen ajánlati dokumentáció nem tartalmaz. 

 

4.3 A kizáró okok vizsgálata  

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 12. pontjában előírta, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 

alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 

bekezdésé g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 

 

Az ajánlattevőnek ajánlatában jelen, a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 

valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontja és a 10. § g) 

pontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles 

elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban 

felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 

információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 

igazolása tekintetében megkövetelt információkat. A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a 

gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően 

frissíteni, és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
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Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 

ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn 

az eljárásban előírt kizáró okok. 

 

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok 

hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  

 

4.4 További információk az alábbi helyekről beszerezhetők  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkafelügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály; 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és Mu. Hatósági és Behajtási Osztály 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 

1438 Budapest, Pf. 520. 

Telefon: (06 1) 323 3600 

Fax: (06 1) 323 3602 
E-mail: munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Központi telefonszám: +36-1-795-1200 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal  

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Telefon: +36-1-428-5100  

Fax: +36-1-428-5382.  

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

Telefon: 06-1-795-2975 

Zöldszám: 06 80 203 939 

Fax: 06-1-795-0760 

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

 

5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok 

alapján értékeli. 

 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu,%20munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
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6. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

 

Az ajánlatkérő az alábbi esetekben eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján: 

a) nem nyújtottak be ajánlatot; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem 

tartja fenn ajánlatát. 

 

Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a 

szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés]; 

b) a – Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 

nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevővel; 

c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 

cselekményt követ el; 

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új 

közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az 

ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást 

lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége 

helyreállítható. 

 

Ha a fenti eredménytelenségi eset oka a teljesítéshez eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet egészben , 

vagy részben történő elvonása, az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a rendelkezésre állt anyagi fedezet 

összegéről, valamint arról, hogy az mely szervezet döntésével, mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra. 

   

Ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés 

értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, 

amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a 

szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 

 

7. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § - tól 

eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, 

ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének 

megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 

Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást 

lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket 

ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése 

azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha 

az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 

ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az 

ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során 

ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, 

az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint 

ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint 

írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 

tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon, vagy elektronikus 

úton történő megküldésével adja meg. 
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 Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, 

egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, 

továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény 

(eredménytelenség) jogszabálysértő volt, és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a 

módosított írásbeli összegezést köteles faxon, vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes 

ajánlattevőnek megküldeni. 

 

Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy 

számítási hibát, vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre, vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A 

kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás, vagy a részvételi szakasz eredményének 

megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 

 

7. AZ AJÁNLATOK NYILVÁNOSSÁGA, ÉS AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME 

 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 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. 

 

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 által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. 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 a Kbt. 44. § (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 a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs 

akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

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 Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az előbbiekben 

foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében hívja fel az érintett gazdasági szereplőt a 

megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

 

9. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
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Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös ajánlattétel esetén a 

nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 

szerződéstervezet, és ajánlat tartalmának megfelelően. 

 

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az 

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A nyertes ajánlattevő, és a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc nappal 

meghosszabbodik. 

 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt. másként nem 

rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül 

sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat 

módosul, a módosított összegezés –megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. 

 

Ha jogorvoslati kérelmet, vagy kezdeményezést nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében hozott, vagy a 

közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati 

kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy 

ajánlatát fenntartja. 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének 

kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az ajánlati kötöttsége alatt akkor mentesül szerződéskötési 

kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 

megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 

szerződés megkötésére, vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való 

elállásnak, vagy felmondásnak lenne helye. 

 

Semmis a szerződés, ha 

a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg; 

b) hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a 

hirdetmény nélküli eljárás alkalmazhatóságának feltételei; 

c) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok [Kbt. 80. § (5) bekezdése, 115. § (2) 

bekezdése, 131. § (6)-(8) bekezdése] megsértésével kötöttek szerződést, és ezzel megfosztották az 

ajánlattevőt a szerződéskötést megelőző jogorvoslat lehetőségétől, egyben olyan módon sértették meg a 

közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás 

megnyerésére. 

 

A semmis szerződés esetében az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása során a bíróság a 

szerződést megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé nyilváníthatja, ha kiemelkedően fontos 

közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez. A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdek (így 

különösen a késedelmes teljesítésből, az új közbeszerzési eljárás lefolytatásából, a szerződő fél esetleges 

változásából, vagy az érvénytelenségből következő kötelezettségekből eredő költség) nem tekinthető 

kiemelkedően fontos közérdeknek, a szerződés érvényességéhez fűződő további gazdasági érdekek pedig 

kizárólag akkor, ha a szerződés érvénytelensége aránytalan következményekkel járna. 

 

A Kbt. rendelkezései nem zárják ki a Ptk. 6:95. §-ának alkalmazását a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési 

eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző módon megkötött szerződés semmisségének megállapítása 

tekintetében. 

 

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot 

tevőknek vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt 

lehetővé tette [Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés] – a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő és a 

nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a 

továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. 
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Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 

§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni 

az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek, vagy szakemberek bevonása akkor 

maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 

jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet, vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új 

szervezettel, vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő 

gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel, vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására. A nyertes ajánlattevő 

legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 

előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet, vagy szakember bevonásától nem lehet 

eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy 

(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 

minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 

értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 

tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával, és abban 

az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 

egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél, vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg: 

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses 

rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság, vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses 

rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy, vagy az általa jelölt jogi személy által 

történik; vagy 

 

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, 

szétválásnak, vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges 

jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá 

tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az 

adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő 

félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra, 

 

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az 

ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával – megfelel a 

közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a Kbt. 

alkalmazásának a megkerülését célozza. 
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II. 

 

AJÁNLOTT IRATMINTÁK 
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE (A TARTALOMJEGYZÉK 

AJÁNLOTT FORMÁJA), NYILATKOZATMINTÁK 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap  

1. sz. nyilatkozatminta 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján (eredeti, aláírt 

példányban) 

2. sz. nyilatkozatminta 

 

Nyilatkozat a Kbt. 25. §-a alapján 

3. sz. nyilatkozatminta 

 

Nyilatkozat közös ajánlattételről 

4. sz. nyilatkozatminta (adott esetben) 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás 

másolati példánya 

(adott esetben) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján  

5. sz. nyilatkozatminta 

 

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA 

Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében 

6. sz. nyilatkozatminta 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § 

g) pont gb) alpontja alapján 

7/A vagy 7/B vagy 7/C sz. nyilatkozatminta 

 

Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 

 8. sz. nyilatkozatminta 

 

Egyéb iratok a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet szerint 

(adott esetben) 

 

ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA  

Nyilatkozat az alkalmassági feltételek teljesüléséről 

9.sz. nyilatkozatminta 

 

EGYÉB DOKUMENTUMOK  

Nyilatkozat elektronikus példányról 

10. sz. nyilatkozatminta 

 

Az ajánlatot az ajánlattevő részéről cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy 

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája (egyszerű másolatban is elegendő) 

 

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó 

meghatalmazás 

(adott esetben) 
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 Oldalszám 

Nyilatkozat a Kbt. 44. §-a alapján az üzleti titokról, illetve annak indoklása 

(adott esetben) 

 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 

11. sz. nyilatkozatminta 

 

Igazoló dokumentumok változásbejegyzési eljárásról 

(adott esetben) 

 

Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok 

(adott esetben) 

 

 

 

Amennyiben ajánlattevő mindkét rész tekintetében ajánlatot kíván benyújtani, de az egyes nyilatkozatminták 

esetében eltérés mutatkozik a két részre vonatkozóan, a mintákat a részek egyértelmű feltüntetése mellett 

természetesen duplikálni lehet. 
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1/A sz. nyilatkozatminta 

 

F E L O L V A S Ó L A P  

Óvoda 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

66. § (5) bekezdése alapján 

 

1. Ajánlattevő adatai:1  

 

Ajánlattevő neve: ………………………… 

Ajánlattevő címe (székhelye):  ………………………… 

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

Telefon: ………………………… 

Telefax: ………………………… 

E-mail cím: ………………………… 

 

2. Az ajánlat tárgya:  

 

A Bánk Község Önkormányzata óvoda energetikai felújítása vonatkozásában a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00005 

azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésre irányuló tevékenység a 2653 Bánk, Kis utca 1. sz. alatt 

található (hrsz.: 273) ingatlan vonatkozásában. 

 

3. Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 

 

Ajánlati ár nettó … Ft (… forint) 

Szakemberek száma  rendelkezik / nem rendelkezik* 

Működő épületen szerzett referencia rendelkezik / nem rendelkezik* 

 

 

 

Kelt: ………………………… 

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

  

                                                           
1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét).  
*A nem releváns rész törlendő. 
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1/B sz. nyilatkozatminta 

 

F E L O L V A S Ó L A P  

Orvosi rendelő 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

66. § (5) bekezdése alapján 

 

1. Ajánlattevő adatai:2  

 

Ajánlattevő neve: ………………………… 

Ajánlattevő címe (székhelye):  ………………………… 

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

Telefon: ………………………… 

Telefax: ………………………… 

E-mail cím: ………………………… 

 

2. Az ajánlat tárgya:  

 

A Bánk Község Önkormányzata orvosi rendelőjének energetikai felújítása vonatkozásában a TOP-3.2.1-15-NG1-

216-00003 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésre irányuló tevékenység a 2653 Bánk, Hősök tere 10. 

sz. alatt található (hrsz.: 145) ingatlan vonatkozásában. 

 

3. Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 

 

Ajánlati ár nettó … Ft (… forint) 

Szakemberek száma  rendelkezik / nem rendelkezik* 

Működő épületen szerzett referencia rendelkezik / nem rendelkezik* 

 

 

 

Kelt: ………………………… 

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

  

                                                           
2 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét).  
*A nem releváns rész törlendő. 
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2. sz. nyilatkozatminta 

 

N Y I L A T K O Z A T  

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

66. § (2) és (4) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő3 

képviselője, a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő megvizsgálta és fenntartás, vagy korlátozás nélkül elfogadja az ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció feltételeit, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás nyerteseként az 

ajánlatkérővel szerződést köt, és szerződéses kötelezettségeit teljesíti az ajánlatban megadott díjért. 

 

Továbbá, nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint mikrovállalkozásnak minősül / kisvállalkozásnak minősül / középvállalkozásnak 

minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá4. 

 

 

 

Kelt: ………………………… 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

                                                           
3 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
4 A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő. 
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3. sz. nyilatkozatminta 

 

N Y I L A T K O Z A T  

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

25. § (3) – (4) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő5 

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel 

szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok6. 

 

 

Kelt: ………………………… 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

  

                                                           
5 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
6 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, 

b) az a szervezet, amelynek 

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 

bb) tulajdonosát, 

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységbe bevonta, 

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

A fentiek mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 

c) a Kormány tagja, 

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 

e) a legfőbb ügyész, 

f) az Alkotmánybíróság elnöke, 

g) az Állami Számvevőszék elnöke, 

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

j)-m)  

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. 
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4. sz. nyilatkozatminta 

 

NYILATKOZAT  

 

közös ajánlattételről 

 

 

Alulírottak ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő 

és ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő 

képviselői nyilatkozunk, hogy a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község 

Önkormányzata óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 

és a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési 

eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 35. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevők 

közös ajánlatot nyújtanak be. 

 

Az ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra 

a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelnek. 

 

Kelt: ………………………… 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 
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5. sz. nyilatkozatminta 

 

N Y I L A T K O Z A T  

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

66. § (6) bekezdés a) pontja alapján 

 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő7 

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban a 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót a 

szerződés teljesítéséhez / a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében vesz igénybe alvállalkozót a szerződés 

teljesítéséhez8: 

 

 …………………………; alvállalkozó (amennyiben ismert): 

 …………………………,;alvállalkozó (amennyiben ismert): 

 …………………………; alvállalkozó (amennyiben ismert): 

 …………………………; alvállalkozó (amennyiben ismert): 

 …………………………,;alvállalkozó (amennyiben ismert): 

 

 

Kelt: ………………………… 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

  

                                                           
7 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
8 A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő. 
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6. sz. nyilatkozatminta 

 

 

NYILATKOZAT  

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő9  

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m), és q) 

pontjaiban foglalt kizáró okok. 

 

 

Kelt: …………………………  

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

  

                                                           
9 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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7/A. sz. nyilatkozatminta 

 

N Y I L A T K O Z A T  

 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő10 

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  

 

Kelt: …………………………  

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

                                                           
10 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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7/B. sz. nyilatkozatminta 

 

N Y I L A T K O Z A T  

 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő11 

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjaiban foglalt definícióra12 tekintettel, az ott definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:  

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

  

  

 

Kelt: …………………………  

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

                                                           
11 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
12 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
az alábbi előírást tartalmazza: 
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 (…)” 
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7/C. sz. nyilatkozatminta 

 

N Y I L A T K O Z A T  

 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő13 

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjaiban foglalt definícióra tekintettel nincs tényleges tulajdonosa. 

 

 

Kelt: …………………………  

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

                                                           
13 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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8. sz. nyilatkozatminta 

 

NYILATKOZAT  

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

67. § (4) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő14 

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 

 

 

Kelt: ………………………… 

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

  

                                                           
14 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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9. sz. nyilatkozatminta 

 

NYILATKOZAT  

 

 az alkalmassági és kizáró okok igazolásáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  

20.§ 2. és 25. § 2. bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő15 

képviselője a Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata 

óvodájának és orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-

15-NG1-216-00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban 

ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelményeknek. 

 

 

Kelt:………………………… 

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

 

  

                                                           
15 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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10. sz. nyilatkozatminta 

 

NYILATKOZAT  

 

elektronikus példányról 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) képviselője a 

Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata óvodájának és 

orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-15-NG1-216-

00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban ezennel 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, 

de nem módosítható .pdf file, illetve excel táblázat) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

 

Kelt:………………………… 

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 
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11. sz. nyilatkozatminta 

 

NYILATKOZAT  

 

változásbejegyzési eljárásról 

 

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) képviselője a 

Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Bánk Község Önkormányzata óvodájának és 

orvosi rendelőjének energetikai korszerűsítése” a TOP-3.2.1-15-NG1-216-00003 és a TOP-3.2.1-15-NG1-216-

00005 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezésére irányuló  közbeszerzési eljárásban ezennel 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

 

az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek igazolásaképpen az ajánlathoz 

ajánlattevő csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

vagy 

 

az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 16 

 

 

Kelt:………………………… 

 

 

……………………………… 

<cégszerű aláírás> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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III. 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
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