
 

III. 
NYILATKOZAT- és IRATMINTÁK 

 
 
Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen nyilatkozatminták és iratminták 
alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azokat saját 
belátásuk szerint módosíthatják, illetve - amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni 
- alkalmazását mellőzhetik 
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1. sz. minta 

FELOLVASÓLAP 
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő neve, címe: Szeghalom Város Önkormányzata 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
Az eljárás elnevezése: „Kandó Kálmán utca felújítása, fejlesztése, a 

Sárréti Ipari Parkban” 
Az eljárást megindításának dátuma: 2017/12/14 

 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye):  
Cégképviseletre feljogosított személy neve:  
A cégképviseletre jogosult általi meghatalmazás 
esetén az eljárásban való képviseletre jogosult 
meghatalmazott neve: 

 

Cégjegyzék száma:  
Adószáma:  
Kapcsolattartó neve:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), címét 
(székhelyét, lakóhelyét), cégjegyzék számát és adószámát, közülük meg kell jelölni az eljárásban való képviseletre 
feljogosított vezető ajánlattevőt, továbbá a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, 
elérhetőségeit. (A táblázat ennek megfelelően alakítható.) 

AJÁNLAT ADATAI 

Az eljárásban az ajánlattevő nyilatkozattételre feljogosított képviselőjeként nyilatkozom, hogy az alábbi ajánlatot 
tesszük: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 
 

 HUF, nettó 

2. M/2.pontban bemutatott szakember alkalmasságon 
felüli szakmai tapasztalata a (min 0, max. 24 hó)  

 hónap 

……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 
 képviseletre jogosult aláírása 
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2. sz. minta 
KÖLTSÉGVETÉS 
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3. sz. minta 
NYILATKOZAT 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint 
 
 

a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………….………………………………………………….. (cég 
megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 
 

n y i l a t k o z o m, 
 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének 
(részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat:1 
 

 
 

 
aa) Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) 
pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi 
alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés 
tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 
 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó (név, székhely/lakcím) 

A közreműködéssel érintett rész (ld. a. 
pont) megjelölése 

  

  

 
ab) Kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez a bevonni kívánt alvállalkozó(k) még nem 
ismer(ek). 
 
b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég 
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 
 

n y i l a t k o z o m, 
 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe 
alvállalkozót. 
 
……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 
 képviseletre jogosult aláírása 

                                                           
1A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 
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4. sz. minta 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

 
 
Alulírott ………………………………………………………..................................……….., 
mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. 
(cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a 
fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy az általam képviselt 
Ajánlattevő nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 62. § 
(1) –(2) bekezdés pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 
 
 
……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 
 képviseletre jogosult aláírása 
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           5. sz. minta 
NYILATKOZAT 

(Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerint) 
 

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

……..………………………… (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője2 

 
n y i l a t k o z o m, 

 
hogy az általam képviselt Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek. 
 
b) Alulírott ………………………………………… (név), mint a(z) 

……..………………………………………(ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője3 

  
n y i l a t k o z o m, 

 
hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 
 
ba) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos(ok)4 adatai a következők5: 
 

Név: Állandó lakóhely: 

  

  

 
bb) Az ajánlattevőnek pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 

                                                           
2 A megfelelő rész aláhúzandó 
3 A megfelelő rész aláhúzandó, a b) pont aláhúzása esetén választani kell a ba) vagy a bb) pontok közül kitöltéssel vagy aláhúzással 
4  Tényleges tulajdonos: 

(Pénzmosásról szóló tv. 3. § r) pont): 
 ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy 
a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
 rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
 rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
 rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

5A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 
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törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosai 
nincsenek. 
 
……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 
 képviseletre jogosult aláírása 
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6. sz. minta 
Nyilatkozat  

(Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint)  
 
 

a) Alulírott ………………………………………… (név), mint a(z) 
……..……………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, 
székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja vonatkozásában 

 
n y i l a t k o z o m, 

 
hogy nincs 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. 
 
 
 
b) Alulírott ……………………………………………… (név), mint a(z) 
……..…………………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, 
székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja vonatkozásában6 
 

n y i l a t k o z o m, 
 

hogy az alábbi jogi személy(ek)/ személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkezik 
az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal7:  
 

Név: Székhely: 

  

  

 
    
Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés kb) pontjaiban hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 
 
……………………, …. év ………….. hó … nap 

 ………………………………………. 
 képviseletre jogosult aláírása 

                                                           
6 A megfelelő rész aláhúzandó 
7 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek. 
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7. sz. minta 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint 
 

 
Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég 
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 
 

 
n y i l a t k o z o m, 

 
 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 62. § (1) –(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
 
 
 
……………………, …. év ………….. hó … nap 

 

 

 ………………………………………. 
 képviseletre jogosult aláírása 


