
  
 
 
 
 

 
KÖZBESZERZÉSI 

DOKUMENTUMOK 
 
 

KIVONAT, FORMANYOMTATVÁNYOK 

 
 

„Lak Község belterületi vízrendezése” 

 
 

Ajánlatkérő:  
Lak Községi Önkormányzat 

 
 
 

Kbt. III. rész 115. § (1) bek. szerinti  
nyílt eljárás 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

II. RÉSZ 
 
 
 

NYILATKOZAT-MINTÁK 
 



 

 

1. sz. melléklet 
 

F E LO LVAS Ó LAP  
 

 

Ajánlattevő neve:*  

Székhelye:   

 
 
Ajánlat tárgya: 

 

„Lak Község belterületi vízrendezése” 

 
Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 
 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF+ ÁFA) 
 
   ……………………….      Ft + ÁFA 
 

2. Jótállás időtartama  …………….  hónap 

3. Helyi hátrányos helyzetű lakos 
foglalkoztatásának vállalása (munkanap) 

………….. munkanap 

 
 
 
 
……………........................, 2017. …………… 
 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 
 
 

 
 
 

*Közös ajánlattevők esetében valamennyi gazdasági szereplő nevét, és székhelyét fel kell 
tüntetni, a nyomtatvány ennek érdekében szerkeszthető!  



 

 

  
2. sz. melléklet 

 
 
 
 

INFORMÁCIÓS ADATLAP* 
 

„Lak Község belterületi vízrendezése” 

 
 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:  

Székhelye:   

Telefon:  

Telefax:  

E-mail cím:  

 
 
 
……………........................, 2017. …………… 
 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
*Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő vonatkozásában külön-külön kérjük az 
információs adatlapot csatolni! 



 

 

3. számú melléklet 
 

TARTALOMJEGYZÉK-minta az ajánlathoz 

 

 TARTALOMJEGYZÉK  oldal 
szám 

K.D. Fedlap  
2.1. Felolvasólap (1. számú melléklet)  
2.2 Információs adatlap (2. számú melléklet)  
2.3 Számozott tartalomjegyzék (3. számú melléklet)  
2.4. Aláírási címpéldány(ok) az aláírási jogosultság(ok) ellenőrzése érdekében.  

Amennyiben az ajánlatot nem cégszerű aláírásra jogosult személy írja alá, úgy be kell  
nyújtani az ajánlat aláírására vonatkozó szabályszerű meghatalmazást is. 

 

2.5. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében  
(4. számú melléklet) 

 

2.6. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében  
(5. számú melléklet) 

 

2.7. A Kbt. 114.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó 67.§ (1) és (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozat (6. számú melléklet) 

 

2.8. A Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti nyilatkozat (7. számú melléklet)  
2.9. Nyilatkozat közös ajánlattétel esetében (8. számú melléklet) adott esetben  
2.10. Cégszerűen aláírt, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződés-tervezet 

elfogadásáról szóló nyilatkozat (9. számú melléklet) 
 

2.10. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (10. számú melléklet)   
2.12. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok (adott esetben) Pl. Konzorciumi megállapodás  
 
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69.§-a szerinti, ajánlatkérői felhívást megelőzően, már  
ajánlatához csatolni kívánja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló iratokat,  
úgy azon esetre szóló tartalomjegyzék kiegészítés:  
(az e körben rendelkezésre bocsátott minták alkalmazhatóak a későbbiekben is, az ajánlatkérő  
Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása teljesítésére)  

 

2.13. Referencia igazolás, vagy nyilatkozat (11.sz. melléklet)  



 

 

4. sz. melléklet 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében 
 

Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
A Lak Községi Önkormányzat által „Lak Község belterületi vízrendezése” tárgyban indított 

közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozunk, hogy: 

1. Az Önök ajánlattételi felhívásának a feltételeit alaposan megvizsgáltuk és azokat fenntartás 
vagy korlátozás nélkül elfogadjuk. 
 
2. Az ajánlattételi felhívás feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban rögzített áron. 
 
3. Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a megrendelésre kerülő építési beruházás teljesítését 
a Felolvasólapon feltüntetett mindösszesen ……………….,- Ft + ÁFA összegért, az 
ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően. 
 
4. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, amely ellentétben van 
az ajánlattételi felhívással, vagy annak bármely feltételével, akkor ajánlatunkat az Ajánlatkérő 
érvénytelennek nyilváníthatja. 
 
5. Az ajánlat benyújtásával kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben nyertes 
ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és az ajánlatunkban 
meghatározott feladatot teljesítjük az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően. 
 
6. Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra 
tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta 
előtt bármikor elfogadható. 
 
7. Nyilatkozunk, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint vállalkozásunk ………………………………………………… minősül.  
(mikro / kis / középvállalkozásnak/egyéb) (Kérjük értelemszerűen kitölteni!) 
 
…………….., 2017. ………………………………. 
 
 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni 
külön-külön. 



 

 

5. sz. melléklet 

 
NYILATKO ZAT 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében* 
 

 
Alulírott, ………………………………………………………………....…(név, beosztás), 

mint a(z…................................………………………………………(cégnév, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a Lak Községi Önkormányzat által „„Lak Község 

belterületi vízrendezése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

 
I. * 
 
a közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni  
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók 

megnevezése (név, székhely vagy lakóhely)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
vagy 
 
II.* 
  
A szerződés teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni. 
 
 
 
…………….., 2017. ………………………………. 
 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 
 

 

*: a megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő! 

 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-
külön. 



 

 

6. sz. melléklet 

N YI LAT KO ZAT  
A Kbt. 114.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó  

67.§ (1) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 
 
Alulírott, ………………………………………………………………....…(név, beosztás), 
mint a(z…................................………………………………………(cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Lak Községi Önkormányzat által „Lak Község belterületi 
vízrendezése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
Kijelentem, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k) m) és q) 
pontjaiban foglalt kizáró okok.  
 
Kijelentem, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) 
– k) m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, sem kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezetet. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az általunk igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, és a vonatkozó - az eljárást megindító felhívásban előírt -, részletes adatokat és 
igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdésében előírtak szerint és azoknak megfelelően, 
amennyiben erre felhívást kapunk, be fogjuk nyújtani. 
 
 
 
 
 
……………........................, 2017. év ……………… hó ……… napján 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 
 
 
 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot 
megtenni külön-külön. 



 

 

7. sz. melléklet 

 
N YI LAT KO ZAT  

a kizáró okok fenn nem állásáról (Kbt. 62. § (1) kb)),  
II. 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § ib) pontja szerinti nyilatkozat: 

 
Alulírott, ………………………………………………………………....…(név, beosztás), 
mint a(z…................................………………………………………(cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Lak Községi Önkormányzat által  „Lak Község 
belterületi vízrendezése”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 
Nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk,  
 
a) melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén* 
 
vagy 
 
b) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*  
 
Amennyiben nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaságról van szó, úgy nyilatkozom, hogy 
 
I.* 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy c)–d) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos neve, és állandó lakóhelye: 
 
név: ………………………………………. 
lakóhely: …………………………………. 
 
vagy  
 
II.* 
 
Társaságunknak nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy c)–d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa. 
 
…………….., 2017. ………………………………. 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 
 
*: a megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő! 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot 
megtenni külön-külön. 



 

 

Jogszabályi háttér: (a nyilatkozatból törölhető)  
         
r) 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 
nemzetk özi 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, ak inek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik , ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
 
Ptk : 8:2. § [Befolyás] 
(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással 
rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik. 
(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja 
vagy részvényese, és 
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, 
illetve visszahívására; vagy 
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a 
befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják 
szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 
(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti 
jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak. 
(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező 
más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mérték e a köztes jogi személy 
befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben 
rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes 
jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a 
befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. 
(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. 



 

 

8. sz. melléklet 

 

N YI LAT KO ZAT  
 

Közös Ajánlattevők részéről a Kbt. 35. §-ra tekintettel* 

 

A Lak Községi Önkormányzat által „Lak Község belterületi vízrendezése”  tárgyában indított 

közbeszerzési eljárásban 

A(z) ……………………...…………………………………...………..…... (cégnév, székhely), 

valamint a(z) ……………………….………………….…………………… (cégnév, székhely) 

közös ajánlatot nyújt be. 

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:29. §-ában és 6:30. §-

ában foglaltak irányadóak. 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra a ………………………………………. teljes joggal jogosult. 

Tudomásul vesszük, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Tudomásul 

vesszük továbbá, hogy az ajánlatkérő az ajánlat bírálata során valamennyi intézkedését, 

értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a fent megjelölt képviselőnek küldi meg. 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlathoz csatolva mellékelten benyújtjuk az általunk, mint 

közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség 

(kötelező egyetemleges felelősség), és a képviselet kérdéseiről. 

 
…………….., 2017. ………………………………. 
 
 
 
 
 ........................................................  ........................................................ 
 cégszerű aláírás cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
*  Fenti nyilatkozat kizáró lag abban az esetben töltendő ki és csatolandó, amennyiben két vagy több ajánlattevő 

egyetemleges felelősségvállalás mellett, egyenrangú félként, mellérendeltségi viszonyban, közösen nyújt be 
ajánlatot. 



 

 

9 sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

a szerződéstervezet elfogadásáról 
 

 

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

(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában 

a Lak Községi Önkormányzat által  „Lak Község belterületi vízrendezése”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után 

nyilatkozom, hogy eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az 

ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a 

szerződéskötés alapjául. 

Ajánlatunk a közbeszerzési dokumentumokban megadott szerződéstervezet teljes körű 

figyelembe vételével készült, az abban foglaltakat elfogadjuk és nyertességünk esetén 

maradéktalanul teljesítjük. 

Kijelentjük továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívásban, illetve a Közbeszerzés 

Dokumentumokban rögzített elvárásokat, minimumfeltételeket megismertük, és a szerződés 

teljesítése során azokat figyelembe vesszük. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a 

teljesítésünk nem felel meg ezen előírásoknak, feltételeknek, az szerződésszegésnek minősül, 

és az Ajánlatkérő jogosult lesz a szerződés felmondására. 

 

 

 
…………….., 2017. ………………………………. 
 
 
 ........................................................ 

      cégszerű aláírás 
 

 

 

 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodásában 
megjelölteknek megfelelően a közös ajánlattevők képviselője teszi. 

 

 

 



 

 

10 sz. melléklet 

 

N YI LAT KO ZAT  
a felelősségbiztosítás tekintetében 

(adott esetben, amennyiben kötvény, vagy szerződés nem kerül csatolásra) 
 

 

Alulírott, ……………………………………………………………….... (név, beosztás), mint 

a(z…................................………………………………………………..…………………(cég

név,székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Lak Községi Önkormányzat által  „Lak 

Község belterületi vízrendezése”  tárgyú tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

 

nyertességünk esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a fenti tárgyú vállalkozási 

szerződés tekintetében, a Felhívás 22. pont 13. alpontjában foglalt feltételeknek és a 

Vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak megfelelő felelősségbiztosítást megkötjük, 

avagy a már meglévő felelősségbiztosításunk kockázatviselése kiterjesztésre kerül a 

kifejezetten tárgyi projektre vonatkozóan. 

 
 
……………….., 2017. évi  …………… hó …… napján 
 
 
 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodásában 
megjelölteknek megfelelően a közös ajánlattevők képviselője teszi. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint 

az Ajánlatkérő külön erre vonatkozó 

felhívása alapján benyújtandó igazolások 



 

 

11. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

teljesített szolgáltatásokról (referencia)* 
 

 
Alulírott, ………………………………………………………………....…(név, beosztás), 
mint a(z…................................………………………………………(cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője, a Lak Községi Önkormányzat által „Lak Község belterületi 
vízrendezése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban  
 
 - annak tudomásul vételével, hogy a Kbt. 62.§ (1) bek. i) pontja alapján, az ott meghatározott 
esetekben a hamis nyilatkozat kizáráshoz vezet -, 
 
kijelentem, hogy megfelelek az Ajánlattételi felhívás 12.2. pontjában (Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság) előírt alkalmassági követelményeknek, azaz rendelkezem a 
közbeszerzés tárgyával (közműépítés) azonos, legalább 2000,0 fm mederelemekkel burkolt, 
vagy zárt csapadékvíz elvezető árok kivitelezését magába foglaló építési referenciával. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a 
nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69.§ (7) bekezdése alapján elírhatja a 
referencia igazolás benyújtását.  
 
 
 
…………….., 2017. ………………………………. 
 
 
 
 
 
 ........................................................ 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
Ezen nyilatkozat helyett benyújtható az Ajánlattételi Felhívás 12. M1. pontjánál előírt tartalommal 
rendelkező, a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás is.  

 

 
 
 
 
 


