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1. számú melléklet 
 

BORÍTÓLAP 
 

Ajánlatkérő neve: Dombóvári Szent Lukács Kórház 

Címe (székhelye): 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. 

Közbeszerzés tárgya: 

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú 
pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács 
Kórház részére 162 KVA teljesítményű közcélú 
hálózati visszatáplálás elleni védelemmel 
rendelkező napelemes kiserőmű  kialakítása” 

Ajánlattevő pontos neve:  

Címe (székhelye):  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

E-mail címe:  

Cégjegyzék száma:  

Statisztikai számjele:  

Adószáma:  

A számlát vezető bank neve és számla száma:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:  
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2. sz. számú melléklet 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 Oldalszám 

BORÍTÓLAP (1 SZ. MELLÉKLET)  

TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)  

I. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP (3. SZÁMÚ MELLÉKLET)  

II. FEJEZET: KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE ÉS KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE 
SZERINTI DOKUMENTUM 

 

1. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről, valamint 
más szervezetek igénybevételéről (4. számú melléklet) 

 

2. Az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata az 
alkalmassági feltételekről (adott esetben) (5. számú melléklet) 

 

III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK 

 

1. Ajánlati nyilatkozat (6. számú melléklet)  

2. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat 
a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására (adott esetben) 

 

3. Kezességvállalási nyilatkozat (adott esetben)  

4. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)  

5. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra 
jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája 

 

6. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva (adott esetben) (7. számú melléklet) 

 

7. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

8. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás  

9. Beárazott költségvetés  

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 
ESETBEN) 

 

  

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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3. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

1. Ajánlattevő adatai:  

Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i) 

Adatai 
Önálló 

ajánlattevő1 

Közös ajánlattevők adatai2 

Közös 
ajánlattevők  

Vezető 
cég 

További 
tagok 

További 
tagok 

Megnevezése:      

Székhely/lakcím:      

Postai cím:      

Telefon:      

Telefax:      

E-mail:      

A kapcsolattartó 
személy neve: 

     

 
2. Ajánlattétel tárgya: 
 
A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács 
Kórház részére 162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel 
rendelkező napelemes kiserőmű  kialakítása” 
 
3.  Az értékelési szempontokra tett megajánlás: 
 

Értékelési részszempont Ajánlat 

 Ár részszempont  

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) [......] HUF 

 Minőségi kritériumok  

2. 
A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési 
időszak) egész hónapban megadva (min.36 hónap; 
max. 60 hónap) 

[......] hónap 

3. 
Meghiúsulási kötbér vállalása (%/) (min: 5,00; 
max.15,00 %) [......] % 

 
 

                                            
1Nem kívánt rész törlendő! 
2Nem kívánt rész törlendő! 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 ………………………………………… 
 (önálló ajánlattevő vagy  
 közös ajánlattevők által kijelölt 
 gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult  
 képviselőjének aláírása) 
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4. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről és más szervezetek igénybevételéről 

 
 

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 
162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű  

kialakítása” 
tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 

közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára 
 
 

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1 

Ajánlattevő neve  

Részvétel formája 
 Ajánlattevő 

 Közös Ajánlattevő 

Ajánlattevő székhelye  

Ajánlattevő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói 
igazolvány száma 

 

Ajánlattevő adószáma  

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás vagy nem tartozik 2004. évi 
XXXIV. törvény hatálya alá2 

 Mikrovállalkozás 

 Kisvállalkozás 

 Középvállalkozás 

 Gazdasági szereplő nem tartozik a 
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá 

Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)  

A nyilatkozatot aláíró személy neve:  

I.1. Rész: Az alkalmasság igazolási módjára vonatkozó információ  

A gazdasági szereplő nyilatkozattal kívánja 
igazolni alkalmasságát? 

 Igen 

 Nem 

1a nyilatkozat I. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevők mindegyike köteles kitölteni 

2 Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
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Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt 
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem 
haladja meg a 43 millió eurót. 

II. Rész: Más szervezetek erőforrásaira vonatkozó információ  

Az Ajánlattételi felhívásban meghatározott 
gazdasági és pénzügyi és/vagy műszaki, 
illetve szakmai alkalmassági feltételeknek való 
megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe 
veszi-e más szervezetek kapacitásait? 

 Igen3 

 Nem 

3Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
(személyek) adatait. A táblázat következő pontja az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek 
(személyek) száma szerint szabadon bővíthető. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megjelölt alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek) 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az érintett szervezet (személy) kezességvállalási 
nyilatkozatát. 

Alkalmasságot igazoló szervezet(ek) 
(személy(ek)) adatai 

 

Gazdasági szereplő megnevezése  

Gazdasági szereplő székhelye  

Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni 
vállalkozói igazolvány száma 

 

Gazdasági szereplő adószáma  

Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, 
beosztása(i) 

 

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 
szervezet erőforrását az ajánlattevő igénybe veszi (a 
felhívás irányadó pontjának pontos megnevezésé-
vel) 

 

III. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági 
szereplő igénybe veszi 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni 
harmadik félnek?4 

 Igen4 

 Nem 
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4Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő része a már ismert 
alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető. 

A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó 
bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység 
pontos meghatározásával) 

 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók adatai  

 

Gazdasági szereplő megnevezése  

Gazdasági szereplő székhelye  

Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni 
vállalkozói igazolvány száma 

 

Gazdasági szereplő adószáma  

A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó 
bevonására sor kerül 

 

IV. Rész: Kizáró okokkal kapcsolatos információ 

Ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, 
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 

 Igen5 

 Nem 

5Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét. A táblázat következő 
része a tényleges tulajdonosok száma szerint szabadon bővíthető. 

Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonossal 

 Igen 

 Nem 

Tulajdonos(ok) megnevezése  

Tulajdonos neve  

Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye)  

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának, 
mely alpontja alapján került meghatározásra a 

 ra)-rb) 
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tényleges tulajdonos 
 rc)-rd) 

Van-e olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik 

 Igen6 

 Nem 

6Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25 %-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyeket vagy személyes joguk szerint jogképes 
szervezeteket. A táblázat következő része a jogi személyek vagy jogképes szervezetek száma szerint szabadon 
bővíthető. 

Jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet megnevezése 

 

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet neve 

 

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet székhelye 

 

Tulajdon vagy szavazati jog jellege 
 Közvetlen 

 Közvetett 

V. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ8 

Az Ajánlattételi felhívás l) Gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság P.1./ pontjában 
meghatározott gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági feltétellel kapcsolatos 
információk  

 

Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás l) pont, 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1./ 
pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

 

 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
Ajánlattételi Felhívás l) pont, 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
P.1./ pontjában meghatározott 
gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelmények teljesülnek3: 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom továbbá arról4  

a) a mérlegbeszámolók 
megtalálhatók az e-
beszamolo.kim. 
gov.hu/honlapon. 

                                            
3 A megfelelő rész kitöltendő 
4 A nem kívánt rész törlendő 
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b) a mérlegbeszámolókra 
vonatkozó ingyenes adatbázis 
elérhetősége az alábbi: [……] 

Nyilatkozat 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 
§ (2) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés 
tárgya szerinti árbevételről8 

 

 

Ezennel nyilatkozom arról, a 
működésünk ideje alatt, (működés 
kezdetétől az ajánlattételi határidő 
lejártáig) a közbeszerzés tárgya 
szerinti árbevételünk alapján az 
Ajánlattételi felhívás l) pont, 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
P.1./ pontjában meghatározott 
gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelmények teljesülnek5: 
 

 Igen 
 

 Nem 

8a nyilatkozat V. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni 
kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. 

9kizárólag abban az esetben kitöltendő, ha ajánlattevő mérleg szerinti eredménnyel az Ajánlattételi felhívást 
megelőző három lezárt üzleti év időszakában azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, így az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal kívánja 
igazolni. 

VI. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ10 

Az Ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétellel kapcsolatos 
információk  

 

Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás m) pont, 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ 
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
Ajánlattételi felhívás m) pont, 
Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek6: 

 Igen 

 Nem 

 

 

                                            
5 A megfelelő rész kitöltendő 
6 A megfelelő rész kitöltendő 
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ZÁRÓ NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton 
nyilatkozunk, hogy: 

- társaságunk nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt,  

-  a fenti nyilatkozat IV. Részében megjelölt, az ajánlattevőben közvetlenül vagy 
közvetetten 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek és 
személyes joguk szerint jogképes szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 7 

- a fenti I-VII. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot 
a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük. 

- nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan 
alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 
 ……………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 

                                            
7
  Amennyiben a társaságban 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkeznek jogi személyek 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, ez a bekezdés törlendő. 
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5. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
az alkalmassági feltételekről 

 
A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 

162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű  
kialakítása” 

tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára 

 
 

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1 

Gazdasági szereplő neve  

Gazdasági szereplő székhelye  

Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni 
vállalkozói igazolvány száma 

 

Gazdasági szereplő adószáma  

Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)  

A nyilatkozatot aláíró személy neve  

I.1. Rész: Az alkalmasság igazolási módjára vonatkozó információ 

A gazdasági szereplő nyilatkozattal kívánja 
igazolni alkalmasságát? 

 Igen 

 Nem 

1a nyilatkozat I-III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni 

II. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ2 

Az Ajánlattételi felhívás l) Gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság P.1. pontjában 
meghatározott gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági feltétellel kapcsolatos 
információk  

 

Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás l) pont, 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1./ 
pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
Ajánlattételi Felhívás l) pont, 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
P.1./ pontjában meghatározott 
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gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
követelmények teljesülnek8: 

 Igen 

 Nem 

Nyilatkozom továbbá arról9  

a) a mérlegbeszámolók 
megtalálhatók az e-
beszamolo.kim. 
gov.hu/honlapon. 

b) a mérlegbeszámolókra 
vonatkozó ingyenes adatbázis 
elérhetősége az alábbi: [……] 

2a nyilatkozat II. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is csak 
az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. 

III. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ3 

Az Ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétellel kapcsolatos 
információk 

 

Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás m) pont, 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ 
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
Ajánlattételi Felhívás m) pont, 
Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek10: 

 Igen 

 Nem 

 

 

3a nyilatkozat III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is 
csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. 

 
 

                                            
8 A megfelelő rész kitöltendő 
9 A nem kívánt rész törlendő 
10 A megfelelő rész kitöltendő 
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ZÁRÓ NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton 
nyilatkozunk, hogy: 

- a fenti I-III. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot 
a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük. 

-  az általunk igazolt, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

- társaságunk a Ptk. 6:419-ában foglaltak szerint kezességet vállal a(z) ……………………11 
fizetésképtelensége esetére az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az 
ajánlatkérőt a(z) …………………12 teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.13 

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 
 ……………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 
 

                                            
11 Kérjük az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevő nevét jelöljék meg! 
12 Kérjük az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevő nevét jelöljék meg! 
13 Amennyiben a Kbt. 65. § (8) bekezdés c) pontja szerinti körülmény nem áll fenn a bekezdés törlendő! 
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6. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 
A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 

162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű  
kialakítása” 

tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 
közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára 

 
Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult – az Ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy: 

- ajánlatunk elektronikus formában (CD/DVD-n) rögzített példánya a benyújtott papír alapú 
(eredeti) példánnyal megegyezik, 

- jelen közbeszerzési eljárásban […] darab kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen 
ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük;14 

- az Ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk; 

- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányoztuk, az abban foglalt adatokat továbbá a 
Közbeszerzési Dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció, műszaki 
leírás és költségvetés tartalmát megismertük, és az abban foglalt munkálatok teljes körű 
megvalósítására vonatkozóan tettük meg ajánlatunkat, 

- a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és költségvetésben foglaltak, továbbá 
szerződéses feltételek szerint az építési beruházást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki 
és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki 
szabályoknak megfelelően valósítjuk meg. 

- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti 
írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk, és a 
Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és a 
szerződést készek vagyunk teljesíteni az Ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint, 

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen 
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, 
melyért felelősséget vállalunk; 

- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on; 

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 26. § foglaltak szerinti az Ajánlattételi felhívásban előírt  

építési-szerelési biztosítást megkötjük/ 

a meglévő építési-szerelési biztosításunkat kiterjesztjük jelen projektre15, 

- Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlattétel során informálódtunk azon a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, 

                                            
14 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni. 
15 A nem kívánt rész törlendő 
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- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus 
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 
céginformációs szolgálat) online adatbázisából letölthető cégkivonatunk adatai a valóságnak 
megfelelnek és az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,  

 a társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás, 

 /a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás16 

- az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, kapacitást igazoló szervezetek 
vonatkozásában nyilatkozom továbbá az alábbiakról: 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus 
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 
céginformációs szolgálat) online adatbázisából letölthető cégkivonatuk adatai a valóságnak 
megfelelnek és az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,  

 a társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás, 

 /a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás17 

Kijelentjük továbbá: 
- tudomással bírunk arról, hogy amennyiben az Ajánlattételi felhívás y) pont (Egyéb) 21. 

alpontjában előírt, építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói 
keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással szerződéskötés időpontjában 
nem rendelkezünk, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és Ajánlatkérő 
jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni. 

- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket a szerződés teljesítése során vállaljuk az 
építési beruházásra vonatkozó munkaerő biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági 
előírások betartását, a feladat végrehajtásából adódóan az ajánlatkérőnek, illetve harmadik 
személynek okozott károk megtérítését. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ……………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 

                                            
16 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! 
17 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! 



AJÁNLATKÉRŐ NEVE: DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ 
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7200  Dombóvár, Kórház u. 39-41. 

 

- 18 - 

 

 
7. számú melléklet 

 
MEGHATALMAZÁS 

 
 
 
 

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………………………………… 
(székhely: ………………………………………) Ajánlattevő / közös Ajánlattevő / Alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet18 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a Dombóvári 
Szent Lukács Kórház által A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári 
Szent Lukács Kórház részére 162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel 
rendelkező napelemes kiserőmű  kialakítása” tárgyban indított, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt 
közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
  
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
  
 
 
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név (nyomtatott betűkkel): 

 

Név (nyomtatott betűkkel): 

 

Lakcím: Lakcím: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN, AMENNYIBEN AZ AJÁNLATTEVŐ NEM 
NYILATKOZATTAL KÍVÁNJA IGAZOLNI AZ ALKALMASSÁGI 
MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSÉT, 

AZ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRŐL BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK  
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8. számú melléklet 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 Oldalszám 

TARTALOMJEGYZÉK (8. SZÁMÚ MELLÉKLET)  

II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAP-
CSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

1. Nyilatkozat a beszámoló közzétételéről (9 számú melléklet)  

2. Az Ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző három lezárt üzleti 
év saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő beszámolói (adott 
esetben) vagy SZJA bevallások egyéni vállalkozók esetében 

 

3. Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről (ajánlattevő részéről 
benyújtandó, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) 
bekezdése szerinti körülmény fennáll) (10. számú melléklet) 

 

4. Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)  

III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

1. Nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónap 
közbeszerzés tárgya szerinti építési munkáiról (11. számú melléklet) 

 

2. Az Ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap 
legjelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult, a közbeszerzés tárgykörében 
teljesített munkáit ismertető, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) 
bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás (12. számú melléklet) 

 

3. Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)  

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 
ESETBEN) 

 

  

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés a) pontja, 
valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében 

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 
162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű  

kialakítása”  
tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 

közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára 
 
 

 

Alulírott……………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) ezennel 
kijelentem (kijelentjük), hogy, hogy társaságunk jogi működési formája szükségessé teszi/nem 
teszi szükségessé19 beszámoló elkészítését, továbbá a nyilatkozattevő szervezet beszámoló 
benyújtására nem kötelezhető az alábbi okok miatt:20  .............................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ……………………………………………… 
 (cégszerű aláírás) 

                                            
19 Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni! 
20 Amennyiben a nyilatkozattevő olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem 
kötelezhető 
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10. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. § (1) bekezdés a) pontja, 

valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése tekintetében  

/közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről/21 
 

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 
162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű  

kialakítása”  
tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 

közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára 
 
 
 

 

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

(székhely: …………………………………) cégjegyzésre jogosult ezennel kijelentem, hogy 
a(z)……………………………… mint Ajánlattevő / közös Ajánlattevő a 3121/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti körülmény fennállása esetén közbeszerzés tárgya 
szerinti –épületek építési és /vagy felújítási munkálatai mely tartalmazott napelemes 
kiserőmű telepítése kivitelezést munkából – származó, általános forgalmi adó nélkül 
számított árbevétele a működés időtartama alatt az alábbiak szerint alakult:  

Működési időszak 

Épületek építési és /vagy felújítási munkálatai 
mely tartalmazott napelemes kiserőmű telepítése 

kivitelezést - származó, általános forgalmi adó 
nélkül számított árbevétel mértéke forintban 

(HUF) 

Működés megkezdésének időpontjától 
az Ajánlattételi felhívás megküldésének 

napjáig tartó időszak. 
…………………….……………………….  HUF 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ……………………………………………… 
 (cégszerű aláírás) 
 

                                            
21 Amennyiben a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn a 
nyilatkozat kitöltése mellőzendő. 
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11. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § 
(2) bekezdés a) pontja tekintetében 

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni 
védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű  kialakítása”  

tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési 
eljárás céljára 

Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………… (székhely:………………………………………) 
cégjegyzésre jogosult ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő / közös Ajánlattevő / Alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet 22 az Ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezési 
munkákat teljesítette az előírásoknak és a szerződésben előírtaknak megfelelő módon: 

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye, a 
referenciáról információt nyújtó személy neve és 

elérhetősége 

Teljesítés ideje 
(időtartama),  
[év/hó/nap - 
év/hó/nap], 

teljesítés helye 

Kivitelezés tárgya leírása,23 a 
teljesítés azon jellemzői, 

amelyekkel az adott alkalmassági 
feltételnek való megfelelés 

igazolható 

Ellenszolgáltatás 
nettó összege (HUF) 

    

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………… 
 (cégszerű aláírás)

                                            
22 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! 
23 Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát 
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia). 
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12. számú melléklet 

REFERENCIAIGAZOLÁS 

(minta) 

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00041 számú pályázat keretében „A Dombóvári Szent Lukács Kórház részére 162 KVA teljesítményű közcélú hálózati visszatáplálás elleni 
védelemmel rendelkező napelemes kiserőmű  kialakítása”  

tárgyban, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési 
eljárás céljára 

 

Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely: ………………………………) cégjegyzésre 
jogosult/aláírásra jogosult24 képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….) az alábbi 
kivitelezési munkákat végezte az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon: 

 A kivitelezés tárgya, leírása25 
Teljesítés ideje (időtartama)  
[év/hó/nap - év/hó/nap], 

teljesítés helye 

A műszaki átadás-átvétel 
lezárásának időpontja 

[év/hó/nap] 

Ellenszolgáltatás nettó 
összege (HUF) 

M.1./     

 

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai: 

Kapcsolattartó neve:___________________________ 

Telefon:____________________________________, Fax:_______________________________________ 

E-mail:_____________________________________ 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 
  (szerződést kötő másik fél  
    képviselőjének aláírása) 

                                            
24 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! 
25 Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát 
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia). 
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