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TARTALOMJEGYZÉK 

 Oldalszám 

FELOLVASÓLAP  

TARTALOMJEGYZÉK  

  

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról  

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról   

Változásbejegyzési eljárás iratai (adott esetben)  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában az 

alátámasztó dokumentumokkal együtt 

 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (adott esetben)  

Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) 

 

 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG 

Nyilatkozat a gazdasági- pénzügyi alkalmassági követelménynek való 

megfelelésről 

 

Kezességi nyilatkozat eredetben aláírva (adott esetben)  

 
MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁG 

Nyilatkozat a műszaki- szakmai alkalmassági követelménynek való 

megfelelésről 

 

 

EGYÉB NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK 

Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírás-minták 

Meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára  

Gazdasági társaságnak nem minősülő ajánlattevő esetén igazolását annak, 

hogy az ajánlatot aláíró személy kötelezettségvállalásra jogosult (adott 
esetben) 

 

Idegen nyelvű irat csatolása esetén magyar nyelvű, ajánlattevő által készített 

szó szerinti fordítást, és a fordítás hitelességéért való felelősségvállalást 

tartalmazó cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatot kell mellékelni 

(magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújthatók be az ajánlatok). Az 

idegen nyelvű iratok fordítását közvetlenül azon irat mellé kérjük lefűzni, 

amelyről készült (adott esetben) 

 

Nyilatkozat felelős fordításról  

  



1. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő adatai1: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám2:  

Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai3: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil 

száma: 
 

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

  

 

Alulírott ……………….. mint a(z) (cégnév, székhely)(a továbbiakban: Ajánlattevő) 

cégjegyzésre jogosult képviselője, hivatkozással a 2018. február 27-én közvetlenül 

megküldött ajánlati felhívásra, a(z) Ajánlattevő nevében „„Kertvárosi 

Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és 

létesítményei működési területén épület takarítási feladatok ellátása „ 

      tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi számszerűsíthető ajánlatot teszem: 

 

 

Értékelési szempont ajánlat 

      1. Ajánlati ár nettó ________ Ft 

1. Rendelkezésre állás díja (órabér/nettó Ft/Fő) nettó ________ Ft/óra/fő 

2. Késedelmi kötbér ( min.1%-max.3%) ___%/nap 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük 

külön is feltűntetni. 
3Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 



 

 

 

 

 

 
 

 

2. sz. melléklet 

 

 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN 

– , eredeti vagy hiteles példányban szükséges becsatolni -  

 

 

 

Alulírott, …………………………………………., mint a(z) ……………….…………… (cégnév, 
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban 

és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 

azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertesség esetén a szerződést a megadott 

tartalommal és a Felolvasólapon tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük. 

 
 

 

Jelen nyilatkozatot  „KERTVÁROSI  SPORTLÉTE SÍTMÉNYEKET 
ÜZEMELTETŐ KFT.  ÜZEM ELTETÉSÉBEN LÉVŐ  USZODA(STRAND)  ÉS  

LÉTESÍ TMÉNYEI  MŰKÖDÉ SI  TERÜLETÉN  ÉPÜLET TAKARÍTÁSI  

FELADATOK ELLÁTÁSA ”  tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 
 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 



3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

 

Alulírott …………………………………….., mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője4  „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület 

takarítási feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában  

 

 
k i j e l e n t e m , 

 

hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ai szerinti minősítése: 

 

 
mikro vállalkozás     kisvállalkozás  középvállalkozás   egyéb  

 

 

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak. 

 
 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 

* 

                                                 
4
 közös ajánlattétel esetén a konzorciumi tagonként kell becsatolni 



4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT 

 

  

  

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

nyilatkozom, hogy 

 

a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek) 
teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:5 

 

 

 

 

b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:6 

 

 

Alvállalkozó neve 
Alvállalkozó címe 

(székhelye) 

Alvállalkozó által 

teljesítendő feladatok 

   

   

 

 
c) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság 

igazolásához más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a „KERTVÁROSI  SPORTLÉTE SÍTMÉNYEKET 
ÜZEMELTETŐ KFT.  ÜZEM ELTETÉSÉBEN LÉVŐ  USZODA(STRAND)  ÉS  

LÉTESÍ TMÉNYEI  MŰKÖDÉ SI  TERÜLETÉN  ÉPÜLET TAKARÍTÁSI  
FELADATOK ELLÁTÁSA”  tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

<Kelt> 

 
 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
5 az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges 
6 a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és székhelyet 
megjelölve 



5. számú melléklet 

 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK MEGÁLLAPODÁSA, KÉPVISELŐ KIJELÖLÉSE7 

(minta) 

 

Alulírott  
cégnév: _____________________________ székhely és  

cégnév ________________________ székhely ___________________  

cégjegyzésre jogosult képviselői kijelentjük, hogy  „Kertvárosi Sportlétesítményeket 

Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési 

területén épület takarítási feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban közösen 
teszünk ajánlatot. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a közös Ajánlattevők kizárólagos képviseletére és az ajánlattevők 

nevében hatályos jognyilatkozat tételére a közbeszerzési eljárásban és a szerződés 

teljesítése során az alábbi személy jogosult: 

 

név ____________________, cím ________________________, telefon ___________________, 

mobilszám _______________ e-mail __________________ 

 

Kijelentjük, hogy a közös Ajánlattevők képviseletére és hatályos jognyilatkozat tételére, 
valamint a Kbt. 130. § vonatkozásában a számla benyújtására jogosult a szerződés 

teljesítése során: 

 

név ____________________, cím ________________________, telefon ___________________, 

mobilszám _______________ e*mail __________________ jogosult. 

 

Az egyes ajánlattevők által vállalt teljesítés tárgya, aránya és együttműködés módja a 

szerződés teljesítése során: 

 
Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk.  

 

 

Kelt:…………………, 2018…………………. hó ………. nap 

 
 

 

 

 

(név)  (név) 

(cégnév)  (cégnév) 

 

                                                 
7Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 



 
6. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá 

nem tartozásáról  
 

 

Alulírott………………………., mint a(z)……………………………önálló cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy a társaságunkkal szemben nem állnak fenn a 

közbeszerzésekről szóló törvény Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) m) és q) pontjaiban foglalt 
kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy 

alkalmasságot igazoló alvállalkozó olyan gazdasági szereplő aki 

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

jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen 

megállapított időtartam végéig; 

h) 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, a Döntőbizottság határozatának bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata 

jogerősen 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 

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) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 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) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és 

ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős 

határozata megállapította. 

 

 

<Kelt> 

 
 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 
 



6/1. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára a Kormányrendelet 8. § i) 

pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint* 

 

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

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m 

hogy a(z) ………………………………………………………………………. részvételre jelentkezővel 

szemben nem állnak fenn 
a Közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok, 

melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki 

olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. 

 
Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet  

 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  

 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 

 
Ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is 
szükséges: 

 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így 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) alpontjában foglalt 
definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó 

lakóhelye az alábbi:** 

 

Tényleges tulajdonos cégkivonatban 

szereplő neve 

Tényleges tulajdonos cégkivonatban 

szereplő címe 

  

  

  

  

 
vagy 
 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így nyilatkozunk, hogy a gazdasági 

szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosa.** 

 
<Kelt> 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

* Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia 

kell. 

** Megfelelő nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van ténylees tulajdonos a 

táblázat kitöltése is szükséges 



6/2. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontra vonatkozóan  

a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § ic) pontja szerint 

 

 
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult 

képviselője  „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  

Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület takarítási feladatok ellátása” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban tett ajánlatunk részenként nyilatkozom, hogy  

 
 van 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, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük 

meg: 

 

Név:  
Székhely (cím):  

 

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem 

állnak fenn. 
 

vagy 

 

 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. 

 

 

Kelt: …………… ………. év ……………….. hónap …. napján 

 

 
 

  (cégszerű aláírás) 
 



7. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKRÓL 

 

 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult 

képviselője  „„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  

Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület takarítási feladatok ellátása” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi 

kötelezettségem alapján kijelentem, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. 

§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 



 
8. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 
 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult 

képviselője  „„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  

Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület takarítási feladatok 

ellátása”tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi 

kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a cégnek van/nincs8 változásbejegyzési eljárása 

folyamatban. 

 
Jelen nyilatkozatot  „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében 

lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület takarítási feladatok 

ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 
 

                                                 
8 A megfelelő válasz aláhúzandó. 



 
9. számú melléklet 

 

NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN9 

 

 
 

 

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

képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan 

kívánok megfelelni / más szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva kívánok 

megfelelni az alábbiak szerint: 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: 

 

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet 

erőforrásaira támaszkodunk: 

az ajánlati felhívás …… pontja szerinti követelmény 
10 
Jelen nyilatkozatot  „„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület 

takarítási feladatok ellátása”tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

<Kelt> 

 

 
………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

                                                 
9 A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az részvételre 

jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági előírásoknak, 
úgy a táblázatot ki kell tölteni! 
10 A táblázatból szükség esetén több is kitölthető 



 
10. számú melléklet 

 

NYILATKOZATMINTA A KBT. 69. § (11) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN 

 

 

Alulírott ………………………………… a(z) 

………….................................................képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az 

alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban: 
 

Az igazolni kívánt tény vagy adat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jelen nyilatkozatot  „„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület 

takarítási feladatok ellátása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

 

<Kelt> 
 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 



 

NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ 

MEGFELELŐSÉGRŐL A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN 

 

 
Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult 

képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „„Kertvárosi Sportlétesítményeket 

Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési 

területén épület takarítási feladatok ellátása”tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlattételi felhívás III.1.2. pontjában előírt az általam igazolni kívánt pénzügyi-gazdasági 

alkalmassági követelmények teljesülnek. 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 

 



 

NYILATKOZAT A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ 

MEGFELELŐSÉGRŐL A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN 
 

 

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult 

képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „„Kertvárosi Sportlétesítményeket 

Üzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési 

területén épület takarítási feladatok ellátása”tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjában előírt az általam igazolni kívánt műszaki-szakmai 

alkalmassági követelmények teljesülnek.  

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 



 

11. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat fordításról11 

 

 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében  „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemeltetésében 

lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület takarítási feladatok 

ellátása” tárgyban indított, a Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt eljárásban ezúton 

nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma 
a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

 

<Kelt> 

 

 
………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

                                                 
11

 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak 

fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be. 



12. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat üzleti titokról 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az 
ajánlattevő képviseletében  „„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 

üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület 

takarítási feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt 

eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat,  

 
* üzleti titkot nem tartalmaz.  

 

vagy1 

 

* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelelően, elkülönítetten elhelyezett 

iratok üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel 
megtiltom.  

A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz indokolást csatoltam, 

melyben részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számomra aránytalan 

sérelmet. 
 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
1 A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
 



 

 

NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az 

ajánlattevő képviseletében  „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 
üzemeltetésében lévő  Uszoda(strand) és létesítményei működési területén épület 

takarítási feladatok ellátása” tárgyú, a Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt 

eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat, papír alapú 

példánya mindenben megegyezik az elektronikusan becsatolt példánnyal. 

 
 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


