
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
 

 

 

 

 

Ajánlatkérő: 
 

Gárdony Város Önkormányzat 
2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 

 

 

 

 

 

Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése  

vállalkozási szerződés keretében 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik része szerinti, nemzeti eljárásrend 

115. §-a alapján lefolytatott 

közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.



 

 2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

 

I. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke ....................... 3. 

 

 

II. Útmutató az Ajánlattevők részére .................................................................................. 4. 

 

 

III. Igazolás- és nyilatkozatminták ...................................................................................... 12. 

 

 

 

Az eljárást megindító felhívást, a műszaki dokumentációt, az árazatlan költségvetési kiírást, 

valamint a szerződéses feltételeket külön dokumentumok (különálló fájlok) tartalmazzák. 



 

 3 

  

I. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke (az 

ajánlat felépítésének rendje) 
 

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlat összeállítása során az alábbi dokumentum 

sorrendet betartani szíveskedjenek az ajánlatok elbírálásának megkönnyítése érdekében! 

 

Tartalomjegyzék (folyamatos oldal, ill. lapszámozással) 

Felolvasólap (a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint) 

Aláírási címpéldány (adott esetben meghatalmazás) eredeti vagy egyszerű másolati 

példányban (közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által készített) 

Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontjai szerinti nyilatkozat (kizáró okok) 

Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat (kizáró ok) 

Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozat  

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (alvállalkozók igénybevétele)  

A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdései szerinti nyilatkozat (teljességi nyilatkozat az eljárást 

megindító (ajánlattételi) felhívás feltételeire, Ajánlattevő KKV besorolása)  

Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás (adott esetben) 

Jótállási biztosítékra vonatkozó nyilatkozat  

Nyilatkozat szerződéses feltételekre vonatkozóan  

Felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat  

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 

Beárazott tételes költségvetés nyomtatva, valamint elektronikus úton – lehetőleg CD-n vagy 

DVD-n – PDF formátumban a teljes ajánlat része, a költségvetés Excel formátumban is 

csatolva) 
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II. Útmutató az Ajánlattevők részére 
 

1. Ajánlatkérő: 

Gárdony Város Önkormányzat 

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 

 

2. Ajánlattétellel kapcsolatos információ az alábbi címen szerezhető be: 

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda 
Dr. Szabó László ügyvéd 

Telefon: +36-22-389-499 

Fax: +36-22-389-499 

e-mail: szabougyved@t-online.hu  

 

3. Az ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel 

kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget Ajánlattevő köteles viselni. A jelen 

közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az 

Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, 

kivételt képez ez alól a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása. 

 

4. A dokumentáció használata 

A dokumentáció másolására csak akkor van lehetőség, ha az kizárólag az Ajánlattevő részére 

az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az Alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben 

készíthető kivonat. A dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható, 

Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció egyéb módon történő felhasználásához. 

 

5. Szerződéses feltételek 

A szerződést Ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett Ajánlattevővel az eljárást megindító 

felhívásban, a dokumentációban és az ajánlatban szereplő tartalommal köti meg. A nyertes 

ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklete. 

 

6. Kiegészítő tájékoztatás 

Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívással és a 

dokumentációval kapcsolatban írásban a +36-22-389-499 faxszámon vagy a szabougyved@t-

online.hu e-mail címen kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 

A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő az Ajánlattevői kérdésekre vonatkozó 

kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben adja 

meg. Ajánlattevők ennek figyelembe vételével küldjék meg Ajánlatkérő számára a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseiket, lehetőség szerint legkésőbb 2018. április 23-

án 12.00 óráig. 

 

7. Az ajánlatok benyújtásának határideje, címe, módja 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. május 3-án, 15:00 óra. Az ajánlatok 

benyújtásának címe: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. 

fszt. 4. 

Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidő lejárta előtt benyújtottnak, ha az a határidő 

lejártát megelőzően beérkezett és kézhezvételre került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből, késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat Ajánlattevőt 

mailto:szabougyved@t-online.hu
mailto:szabougyved@t-online.hu
mailto:szabougyved@t-online.hu
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terheli. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező 

ajánlatot az Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbontja, az 

elkésett ajánlatról külön jegyzőkönyv készül. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott 

ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. 

 

Az ajánlatok formai követelményei: 

Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva (vagy esetlegesen olyan 

személy(ek)nek, aki(k) erre jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak, általuk 

aláírva), 1 db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „Gárdony 

- alközpont”, „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” feliratokkal 

ellátva kell beadni a Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. 

fszt. 4. címére. 

Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányból készített scannelt, PDF formátumban 

elektronikus (lehetőleg CD-re vagy DVD-re kiírt) fájlt is kéri az ajánlat mellékleteként 

benyújtani. Az ajánlatba a beárazott tételes költségvetést nyomtatva, valamint elektronikus  

úton (lehetőleg CD-n vagy DVD-n is) rendelkezésre kell bocsátani (Excel formátumban). 

Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés 

van, úgy Ajánlatkérő az ajánlat eredeti nyomtatott példányát tekinti irányadónak az értékelés 

során. 

 

Egyéb formai előírások: 

Az eredeti példányt lapozhatóan össze kell fűzni. Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és 

oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 

számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehetséges. A címlapot és hátlapot (adott esetben) 

nem szükséges, de lehet számozni. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely 

alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat 

minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 

dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 

ellátni. 

 

 

8. Finanszírozási és fizetési feltételek 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának értékét. 

Amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla 

ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) 

bekezdésében foglaltak rendezik. Vállalkozó a Kivitelezés során 1 db részszámla és 1 db 

végszámla benyújtására jogosult. 

Részszámla benyújtására a Vállalkozó az 50 %-ban megvalósult teljesítése esetén, műszaki 

ellenőri teljesítésigazolás alapján jogosult, legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50 %-áról. 

  

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 

ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. 

Ajánlatkérő egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. 

A végszámla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi 

jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség. A 

végszámla mértéke a szerződésben foglalt vállalkozói díj összegéről szólhat (kivéve az előleg 

igénybevételének, és a részszámla benyújtásának esetét, mely esetben az igénybe vett előleg, 

illetve a részszámla alapján teljesített kifizetés összegének mértékével csökkentett összegről 

kerülhet kiállításra a végszámla). 
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Figyelemmel arra, hogy a beruházás építési hatósági engedély-köteles, az áfát az Ajánlatkérő 

fizeti (Áfa tv. 142. § - fordított adózás). 

A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakra, a kifizetéseket illetően a Kbt. 

136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra. 

 

9. További információ a szerződéses feltételekben. 

 

10. A szerződés a közbeszerzés nyertesével kerül megkötésre – értelemszerűen kiegészítve a 

közbeszerzés vonatkozó adataival (nyertes ajánlattevő adatai, vállalkozói díj stb.). 

 

11. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő közli az ajánlattevőkkel azon 

hatóságok elérhetőségeit, amelyektől az ajánlattevők tájékoztatást kaphatnak azon, Kbt. 

73. § (4) bekezdése szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 

felelni: 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi Információs 

Szolgálatot (MISZ) működtet: 

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 

E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási 

Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 

http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhetőségek/Munkavédelmi 

felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a 

munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 

munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 

Tel.: 06-1- 477-5700 

Fax: 06-1- 477-5800 

Honlap: www.munka.hu 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám) 

e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) 

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 
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E-mail cím: hivatal@mbfh.hu 

 

2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok 

elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az 

„Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont alatt. 

 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (környezetvédelem) 

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 

Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 

Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 

Telefon: +36 1 224 9100 

E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu 

zoldpont@oktvf.gov.hu 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak 

tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.  

Telefonszám: +36-1-412-9742  

E-mail cím: info@szgyf.gov.hu 

Honlap: www.szgyf.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei 

(elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak tájékoztatást a 

gazdasági szereplőknek. 

 

Munkaügyi Felügyelőségek: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, 

Klapka u. 34., telefon: 06-76-500-790, fax: 06-76-500-797, e-mail:bacsk-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka 

u.34., telefon: 06-76-500-670, fax: 06-76-486-740, e-mail: bacsk-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 

46., telefon: 06-72-513-420, fax: 06-72-539-099, e-mail:baranya-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., 

telefon: 06-72-506-841, fax: 06-72-539-099, e-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 

baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

mailto:bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac 

u. 42-48., telefon: 06-52-522-390, 06-52-413-784, fax: 06-52-412-270, e-mail: hajdubihar-kh-

mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 

42-48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi 

Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1036 Budapest,Váradi u. 15., 

telefon: 06-1-216-2901 , 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi 

Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1036 Budapest,Váradi u. 15., telefon: 

06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 

budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 

Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-

3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési 

Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-

3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége 
(9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-kh-

mmszsz-mv@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9022 

Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: gyorms-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9700 Szombathely, 

Hargita u. 31., tel: 06-94-522-610, fax: 06-94-500-795, e-mail: vas-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, 

Hargita u. 31., tel: 06-94-513-720 fax: 06-94-513-735, e-mail: vas-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, 

mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Kelemen Imre u. 17., tel: 06-92-549-374, fax: 06-92-549-276, e-mail: zala-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, 

Kelemen Imre u. 17., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, e-mail: zala-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, 

Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, 

Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: fejer-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége 
(2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473, fax: 06-34-512-

477, e-mail: komarome-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, komarome-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (2800 

Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, e-

mail: komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8200 Veszprém, 

Batsányi u. 5., tel: 06-88-566-800, fax: 06-88-566-900, e-mail: veszprem-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi 

u. 5., tel: 06-88-564-730, fax: 06-88-563-500, e-mail: veszprem-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7400 Kaposvár, 

Damjanich u. 11-15., tel: 06-82-529-697, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, 

Damjanich u. 11-15., tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, e-mail: somogy-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. 

Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-780, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-

mailto:zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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mv@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. 

Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3530 Miskolc, 

Mindszent tér 1., tel: 06-46-560-010 , fax: 06-46-562-071, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent 

tér 1., tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas 

tér 1., tel: 06-36-511-960, fax: 06-36-511-971, e-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, 

heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., 

tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, e-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-

kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-440, fax: 06-32-520-449, e-mail: nograd-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, e-mail: nograd-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége 
(5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, 

e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5000 

Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: 

jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége 
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-501-800, fax: 06-42-501-809, e-mail: 

szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

mailto:tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4400 

Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, e-mail: szabolcsszb-kh-

mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, 

Haán Lajos u. 3. , tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-467, e-mail: bekes-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán 

Lajos u. 3. , tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, e-mail: bekes-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6722 Szeged, 

Rákóczi tér 1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 

1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 

csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., 

Tel: +36 1 476-1100 email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu) 06-80-204-264 zöld szám. 

 

A fentiekben felsorolt Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei a http://www.ommf.gov.hu e-mail 

címen érhetőek el.  

mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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III. Igazolás- és nyilatkozatminták 
 

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlott igazolás, nyilatkozat, 

iratminták a megfelelő ajánlattételhez nyújtanak segítséget. Adott esetben előfordulhat, hogy 

nem tartalmaznak minden benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan mintát. A benyújtandó 

nyilatkozatoknak a Kbt. és a releváns jogszabályi előírásoknak kell megfelelniük. 

 

1. A csomagolás címzése: 

 

 

„Gárdony - alközpont” 

 

„Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” 
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2. Felolvasólap 

 

FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlat tárgya: Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése 

 

Ajánlattevő neve:  .................................................................................  

 

Ajánlattevő székhelye:  .................................................................................  

 

Kapcsolattartó neve:  ............................................................... 

 telefonszáma:  ............................................................... 

 faxszáma:  ............................................................... 

 e-mail címe:  ............................................................... 

 

Az Önök által megküldött „Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés 

kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban rögzített feltételeket elfogadjuk, a dokumentáció részeként megküldött 

árazatlan költségvetési kiírásokban szereplő mennyiségeket leellenőriztük, és az alábbi 

ajánlatot tesszük: 

 

 

 
Nettó ajánlati ár, HUF  
Jótállás időtartama, hónap (minimum 36 hónap, 

maximum 60 hónap vállalható) 
 

 

 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3. Nyilatkozatminták 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy a Társaságunkkal (szervezetünkkel) mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k), 

m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy az eljárásban 

nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

 

g)
63

 közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 

véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált 

döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló 

közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h)
64

 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 

jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 

évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 

kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a 

Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem 

régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 

nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 

bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 

hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 

értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 

vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 

ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 

álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 

kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 

vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 

a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 

lezárulásától számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.346186#foot63
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.346186#foot64
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megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 

az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb)
65

 olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 

előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 

kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 

q)
69

 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának 

megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben 

meghozott határozata megállapította. 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

…....................................... 

Ajánlattevő/ alvállalkozó/ 

alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő
1
 cégszerű 

aláírása 

                                                           
1 Az aláírt nyilatkozatban lehetőleg csak a megfelelő fél szerepeljen, vagy legyen aláhúzva a megfelelő fél. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.346186#foot65
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.346186#foot69
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NYILATKOZAT 

62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján
1
 

 

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjára tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társaságot: 

 

a) szabályozott tőzsdén jegyzik; 

 

b) nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ezért 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 

(amennyiben tényleges tulajdonos nincsen, ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata szükséges): 

 

 név: ………………………………... 

 

 állandó lakóhely: ………………….. 

 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                           
1 Megfelelő pont kitöltése szükséges. 
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján 

 

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy a Társaság (szervezetünk) a „Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés 

kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót – illetve adott esetben az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezetet. 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom a 

„Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás kapcsán Társaságunk  

 

A Közbeszerzés tekintetében:
1
 

 

a) alvállalkozót nem kíván igénybe venni  

 

b) a közbeszerzés alábbi része (részei) teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 

…………………………………. 

…………………………………… 

 

c) a b) pontban említett rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók: 

 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                           
1
 értelemszerűen kitöltendő, aláhúzandó 
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján  

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom a 

„Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság az eljárást megindító (ajánlattételi) felhívás, valamint a 

dokumentáció feltételeit megismerte és elfogadta, nyertessége esetén a szerződés megkötését 

és teljesítését vállalja a végleges ajánlata felolvasólapján szereplő kért ellenszolgáltatásért. 

 

 

 

 

Kelt: ………., 2018 ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

 

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy a Társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény szerint:  

 

 

a) mikrovállalkozásnak minősül  

 

b) kisvállalkozásnak minősül  

 

c) középvállalkozásnak minősül 

 

d) nem minősül KKV-nak 

 

 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás
1
 (adott esetben) 

 

 

Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy közös ajánlattétel esetén az alábbiakat 

vegyék figyelembe. 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén 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. 

 

A közös ajánlattevőknek szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást Ajánlatkérő a 

közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

 

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

 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be! 

 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők közötti közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti példányát (közös ajánlattételre vonatkozó 

szerződés), melynek tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő feladatok 

egymás közötti megosztását - kijelölve azt az Ajánlattevőt, amely a közös Ajánlattevőket az 

eljárás során képviseli, illetve amely a közös Ajánlattevők nevében hatályos 

jognyilatkozatokat tehet. 

 

Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiek figyelembe vételével nyújtsák 

be adott esetben a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodásuk eredeti, a közös 

ajánlattevők által aláírt példányát. 

                                                           
1
 Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak, azaz az ajánlattevő ugyanabban a 

közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen; más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet 

részt; más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. Kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 

tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági 

szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
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Nyilatkozat 

a teljesítési és jótállási biztosítékokról 

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Gárdony – 

alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményessége esetén a Társaság a jótállási biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja. 

 

 

 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Nyilatkozat 

a szerződéses feltételekre vonatkozóan 

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Társaság a 

„Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás szerződéses feltételeit elfogadja. 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Nyilatkozat 

felelősségbiztosításról 

 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy a „Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a Társaság a szerződéskötés időpontjára az 

ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy 

meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. 

 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Nyilatkozat  

változásbejegyzési eljárásról 

 

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

címe)….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Gárdony Város Önkormányzat által 

megindított „Gárdony – alközpont vízellátás és szennyvízelvezetés kivitelezése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban
1
 

 

a) cégünk esetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást ajánlatunkhoz csatoljuk;  

 

VAGY  

 

b) cégünk esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban 

 

 

Kelt: ………., 2018. ………………….hó ….. napján 

 

 

 

 

…....................................... 

        Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

 

 

 

                                                           
1
 Aláhúzással jelölendő és az a) pont esetében csatolni kell az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást   


