
 

 

 

 

 

„Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 

számára 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 óráig. 

  ”tárgyában kiírt, A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos közbeszerzési 

eljáráshoz 

 
 

 

 

 

 

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

 

(A Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentum) 

 

 

(SEGÉDLET A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ) 

 

A dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma 

önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek jelenleg 2 db szabadpiaci 

szolgáltatásban levő objektuma van. Ezen objektumok villamos energia fogyasztása 2016-ben 

kb. 1 GWh volt. A megadott adat tájékoztató jellegű a fogyasztást tekintve. 2017-ben az 

Erzsébetligeti Strandon bővítés történt, mely szezonálisan működik. 

 

Műszaki adatok 

HU000210F11-S00000000000000054913 POD esetében a betáplálás 400/230V, 3x400A 

HU000210F11-S00000000000000072062 POD esetében a betáplálás 400/230V, 3x200A 

 



 

Feladat 

1. Villamos energia értékesítése évi 2 220 MWh + 30 % eltéréssel, a 2 db szabadpiaci 

szolgáltatásban levő objektum teljes körére kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói 

körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség 

nélkül számított Ft/kWh villamos energia áron, (közép- és kisfeszültségű szintre) 24 

hónapra. 

2. A jelenleg szabadpiacon üzemelő középfeszültségű (KÖF) és kisfeszültségű (KIF) 

fogyasztói helyek teljes ellátás alapú szerződtetése, kereskedő váltás esetén az összes 

Hálózat Használati Szerződésen (HHSZ) a fizető átvezetése. 

 

 

A megadott fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a tényleges fogyasztás 

ettől eltér, Ajánlatkérő a villamos energia fogyasztási díjat köteles megtéríteni, de 

Ajánlatkérőnek a megajánlott energiadíjon felüli többletköltsége nem keletkezhet. 

 

 

Szerződés típusa: Teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélküli 

szerződés.  

 

 

Ajánlattevő vállalja, hogy: 

 a szerződés szerinti valamennyi fogyasztási hely villamos energia ellátását, a 

szükséges műszaki paraméterek figyelembevételével, egyidejűleg folyamatosan 

biztosítja, 

 megbízottként összevontan kezeli a felhasználó HHSZ és HCSSZ (hálózati 

csatlakozási), illetve villamos energia vásárlási szerződéseit (VET 63. § (1)), 

 a Kereskedőváltáshoz kapcsolódó összes adminisztrációt (HHSZ átíratás, stb.) intézi, 

 teljes körű számlázást biztosít a 2 db objektumra, 1 db számlaküldési cím 

bontásában, objektumonként részletezve (mely tartalmazza az energia díjat, a 

rendszerhasználati díjakat, a MAVIR pénzeszközöket, valamint az energiaadót és az 

ÁFÁ-t), 

 ellátja a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot, 

 a rendszerhasználati díjakat és a Mennyiségi Eltérést fizeti a területileg illetékes 

Hálózati Engedélyes vonatkozásában, 

 a szerződés időtartama alatt újonnan létesülő, illetve megszűnő fogyasztási helyek be- 

illetve kiléptetésével kapcsolatos szerződéskötési, módosítási feladatokat ellátja, (a 

VET 58.§; 59.§ szerint), 

 alkalmazottja köteles folyamatos ügyfélgondozásra (pl. energetikai tanácsadás, 

információnyújtás, számlázási folyamatok nyomon követése, segítség nyújtás a 

felmerülő számlázási problémák tisztázásában, stb.). 
 

 

Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy: 

 rendelkezik a működéséhez szükséges a VET és a vonatkozó rendeletekben foglaltak 

szerinti engedélyekkel és feltételekkel, 

 rendelkezik olyan saját mérlegkörrel, amelybe a már jelenleg is meglévők mellé újabb 

tagnak az ajánlatkérőt is felveheti, 



 

 rendelkezik olyan számlázási rendszerrel, amely képes több fogyasztási hely 

összevont kezelésére. 

 kiegyenlítő energia díjat az ajánlatkérő felé külön nem számol fel. 

 

 
II. FEJEZET 

 

A  RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 

NYILATKOZATOK JEGYZÉKE  



 

A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 

NYILATKOZATOK JEGYZÉKE  

 

„Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 

Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 

óráig.”tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos közbeszerzési 

eljárásban 

 

 Iratanyag megnevezése 

1 Felolvasólap 

2 Oldalszámozott tartalomjegyzék 

3 Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében 

4 Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről 

(adott esetben) –  

5 Konzorciumi megállapodás  

(közös részvételi jelentkezés esetén) –  

6 Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében –  

7 Részvételre jelentkező nyilatkozata 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 

8 Részvételre jelentkező nyilatkozata 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 

9 Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében 

10 Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott 

cégaláírási nyilatkozata (aláírási címpéldánya) aki(k) a részvételre jelentkezést, illetve 

annak részét képező nyilatkozatokat aláírták egyszerű másolati formában 

11 A cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás legalább teljes bizonyító erejű 

magánokirati formában, amennyiben a részvételre jelentkezést, illetve a szükséges 

nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más 

személy írja alá  

(adott esetben) 

12 Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében  

(nemleges nyilatkozat is csatolandó) –  

13 A Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

(adott esetben)  

14 Nyilatkozat a műszaki, illetve szakmai alkalmassági előírásoknak való megfelelés 

vonatkozásában 

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezőket az M1-M2 alkalmassági feltétellel 

kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69.§ (6) bek. alapján. Az igazolások 

benyújtása önkéntesen lehetséges a részvételi jelentkezési határidőre, vagy 

hiánypótlás keretében a hiánypótlási elhívásban előírt határidőre. 

15 Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 44. §-a alapján a részvételre 

jelentkezésének egy részét üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra 

hozatalát megtiltja 

16 Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása 

(adott esetben) 



 

17 Felelős fordítások  

(adott esetben) 

18 Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy az általa benyújtott fordítások tartalma a 

fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik  

(adott esetben) 

19 A dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum másolati 

példánya, és a kitöltött átvételi elismervény másolati példánya 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. FEJEZET 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1.1 Bevezetés: 

 

A részvételre jelentkezőnek, közös részvételi jelentkezőnek, (továbbiakban együttesen részvételre 

jelentkezők) a Részvételi Felhívásban, illetve a Részvételi Dokumentációban meghatározott tartalmi 

és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt okiratok, dokumentumok, 

nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell a részvételi jelentkezését 

benyújtania. 

 

Részvételre jelentkezőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - a Részvételi Felhívásban és 

a Részvételi Dokumentációban és a részvételi jelentkezők kérdéseire adott válaszokban 

meghatározottaknak megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie. A részvételre jelentkező 

kockázata és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után, ha részvételre jelentkező 

részvételi jelentkezését - az esetleges hiánypótlást követően is - hibásan vagy hiányosan, illetve olyan 

módon nyújtja be, hogy az nem felel meg a Részvételi felhívásban, a Részvételi Dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Az „Iratminták" fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve a 

részvételi jelentkezéshez mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más 

okirat is mellékelhető. 

 

A részvételre jelentkező felelősséggel tartozik a részvételi jelentkezésében közölt adatok és 

nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 

A Részvételi Felhívás és a Részvételi Dokumentáció rendelkezésének esetleges eltérései esetén a 

Részvételi Felhívás az irányadó. 

 

 

1.2. A részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, részvételi jelentkezésének elkészítésével és 

benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető 

felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől. 

 

1.3. A részvételi dokumentáció továbbadása, vagy közzététele a részvételre jelentkezők részéről tilos. 

 

2. A FELADAT RÖVID ISMERTETÉSE 

 

 

2.3. A szerződések meghatározása: Adásvételi szerződés. 

 

2.4. A teljesítés időszaka:  

 

A Szerződés a határozott, 24 hónap időtartamú, ezen időtartam leteltével megszűnik. 

 

3. A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK KÖRE 

 

3.1. A részvétel lehetősége nyitva áll valamennyi a letelepedése szerint az Európai Unió 

országaiban bejegyzett vállalkozás részére, amely e tevékenység végzésére jogosított, aki megfelel a 

részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott kritériumoknak. 

 

3.2. Az Európai Unió országaiban letelepedett vállalkozásokkal azonos elbírálás alá esnek azok a 

vállalkozások, amelyek olyan országban telepedtek le, amely országokban letelepedettek számára a 

Közbeszerzési Hatóság 2016.03.16-án kiadott útmutatója alapján közbeszerzési eljárásokban nemzeti 

elbánást kell biztosítania ajánlatkérőnek. 
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3.3. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) részvételi jelentkezését is elfogadja. 

 

Ajánlatkérő a majdani nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdasági 

társaság létrehozását, közös ajánlattétel esetén azonban a közös részvételi jelentkezőknek 

megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös 

részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

 

A megállapodásnak különösen a következő elemeket kell tartalmaznia: 

– A konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az 

ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra; 

– A konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája; 

– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; 

– A közös részvételre jelentkezők egymás közötti munkamegosztása; 

– Pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a konzorcium mely 

tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével; 

– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a szerződésben foglalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a 

tagok személyén nem változtatnak. 

 

A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez az ajánlatkérő 

(Megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak. 

 

A konzorciumi szerződést csatolni kell a részvételi jelentkezéshez! 
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II. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

 

1. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

 

I. Részvételi felhívás 

II. Általános tájékoztató a részvételre jelentkezésről 

III. A részvételi jelentkezés összeállításának tartalmi és formai követelményei 

IV. Részvételi jelentkezések benyújtása 

V. Részvételi jelentkezések felbontása és értékelése 

VI. Iratminták 

 

A részvételre jelentkező kötelessége, hogy tanulmányozza a részvételi dokumentáció valamennyi 

utasítását, valamint a részvételi felhívást. 

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkező lehet - a 

megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a 

dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

A Kbt. 114 § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatást a részvételi jelentkezési határidő lejárta 

előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és 

megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja részvételi jelentkezőket, hogy ajánlatkérő a 

Kbt. 114 § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az részvételi jelentkezéstételi határidő lejárta előtti 

2. munkanapot tekinti, és a Kbt. 114 § alkalmazása során ennek megfelelően jár el. 

 

A részvételre jelentkezőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) 

írásban kell benyújtaniuk (elektronikus úton vagy fax útján) az részvételi jelentkezési felhívásban 

megadott e-mail címen, vagy számon. Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra megküldött 

kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe. A részvételi jelentkező felelőssége, hogy az ilyen 

kérdések idejében megérkezzenek az ajánlatkérőhöz.  

Ajánlatkérő kéri a részvételre jelentkezőket, hogy kérdéseiket, a kérdés feltételére irányadó 

határidő lejártásig szerkeszthető MS Word formátumban elektronikusan is szíveskedjenek 

továbbítani az erdelyi.laszlo@uszodak16.hu 

 és a nagy.tunde1958@gmail.com  e-mail címekre, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az 

eljárás megnevezését. 

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos levelezésnél ajánlatkérő a dokumentáció átvételi 

elismervényén megadott nevet és faxszámot/e-mail címet veszi figyelembe. 

 

Bármilyen mulasztás, amelyet a részvételre jelentkező követ el amiatt, hogy nem szerez kellő 

információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 

részvételre jelentkezőt – amennyiben részvételi jelentkezés elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, 

kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek az adásvételi szerződés szerint reá hárulnak a szerződés 

teljesítése során. 

A részvételi jelentkezők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják a részvételi 

jelentkezési dokumentációt, és annak minden kiegészítését, amely a részvételi jelentkezési időszak 

alatt került kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 

körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja a részvételi 

jelentkezés természetét vagy mennyiségi jellemzőit abban az esetben, ha a részvételi jelentkezés 

elfogadást nyert. 

A Kbt. 114.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként tekintendők, azzal együtt 

kezelendők. 

mailto:erdelyi.laszlo@uszodak16.hu
mailto:nagy.tunde1958@gmail.com
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3. A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA 
 

A részvételi határidő lejártáig az ajánlatkérő módosíthatja a Részvételi Felhívásban, illetve a 

Részvételi Dokumentációban meghatározott feltételeket a Kbt. 113. § (4) bekezdésének 

figyelembevételével. 

 

Az ajánlatkérő az Részvételi Felhívást a részvételi jelentkezési határidő lejártáig visszavonhatja a Kbt. 

113 § (4) bekezdés figyelembevételével. 

 

 

 

 

III. A RÉSZVÉTELI JELENKEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. RÉSZVÉTELI JELENKEZÉS NYELVE 

 

1.1. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani. Minden ajánlatkérő által előírt idegen 

nyelvű irat mellé a hiteles magyar fordítást (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

szóló 2001. évi C. törvény 7.§ (4) bekezdésének megfelelően) csatolni kell. Egyéb iratok egyéb 

nyelvűek is lehetnek, ha annak egyszerű magyar fordítását csatolják. Ez esetben a magyar fordítás lesz 

a mértékadó. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő 

kizárólag a fordítást vizsgálja. 

 

2. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ALAKJA, ALÁÍRÁSA 

 

3.1 A részvételre jelentkezésnek az ajánlatkérő által a III.2. szakaszban meghatározott 

formai/tartalmi felépítését ajánlott követni. A részvételre jelentkezést a részvételre jelentkező 

képviseletére jogosultsággal (cégjegyzésre jogosult) rendelkező személynek(eknek) kell cégszerűen 

aláírnia. Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának 

kivonata alapján részvételre jelentkező képviseletére jogosult. 

 

A részvételi jelentkezés minden tartalommal rendelkező oldalát a jelentkezést aláíró személynek vagy 

személyeknek (vagy az általuk meghatalmazott személynek) kézjegyükkel kell ellátniuk. 

 

A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal, míg egyéb megbízott 

esetén megbízással kell igazolni. 

 

A részvételi jelentkezést folyamatos sorszámmal kéri ajánlatkérő ellátni. A részvételi jelentkezés 

egyoldalas nyomtatása esetén a sorszám megegyezik a lapszámmal, kétoldalas nyomtatás esetén az 

oldalszámmal. A tartalomjegyzéken elegendő az oldalszám feltüntetése. 

 

A részvételi jelentkezést 2 példányban kell benyújtania (1 papír alapú eredeti példányban, és a papír 

alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (elektronikus 

adathordozón (CD vagy DVD).  

A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, a részvételre 

jelentkező által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben, ezen 

korrekciókat a részvételi jelentkezést aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 

 

Amennyiben a részvételi jelentkezés papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott 

részvételi jelentkezés között eltérés van, úgy a részvételi jelentkezés az eredeti, papír alapú példány 

szerint kerül értékelésre. 



11 

 

Ajánlatkérő továbbá kéri részvételre jelentkezőt, hogy részvételi jelentkezésére írja rá: 

Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  részére 

2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 óráig. 

3.2  

A részvételi jelentkezés példányait lezárt, sértetlen borítékban, vagy csomagban kell benyújtani, 

amelyen fel kell tüntetni a fenti tárgyat, továbbá a „Bontás időpontja előtt nem nyitható fel! 

Részvételi határidő: 2017. október 20-án   11 :00 óra" felszólítást. 

 

A részvételi jelentkezések benyújthatók: 

 

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., 

Budapest,1165 Újszász u. 106-108. 

 

A részvételi felhívás megküldésének napján és az egész részvételi időszakban munkanapokon 9:00-

12:00 óráig (pénteken 9:00-11:00 óráig, a részvételi határidő utolsó napján 9:00 órától a részvételi 

határidő lejártáig). 

- A részvételi jelentkezés postai úton is benyújtható, az előzőekben megjelölt címre. A postai úton 

benyújtott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére a részvételi határidőig sor került a megadott címen. A részvételi felhívás postai úton 

történő benyújtása esetén részvételre jelentkező viseli a postai úton történő benyújtás minden 

kockázatát. 
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IV. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA 

 

1. BEADÁSI HATÁRIDŐ, HELY 

 

Részvételi határidő: Dátum: 2017. október 20-án,  időpont:     11 :00 óra 

 

Részvételi jelentkezések benyújtásának címe: 

 

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., 

Budapest,1165 Újszász u. 106-108. 

 

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási 

pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s e miatt az épületbe történő belépés a 

portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 10-15 perc). Ennek figyelembevétele a 

részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételi jelentkezések 

benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi határidő lejártát a http://www.pontosido.hu 

weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg. 

 

Érvénytelen az részvételi jelentkezés, mely a fent megjelölt (2017. október 20-án,   11 :00 óra) 

határidő után érkezik az ajánlatkérőhöz. 

 

2. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA 

 

A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja jelentkezését, 

feltéve, hogy az ajánlatkérő a módosításról vagy visszavonásról szóló írásos értesítést még a részvételi 

határidő előtt megkapja. 

 

A módosítást a „III" és „IV" fejezetekben meghatározottak szerint kell ajánlatkérőnek benyújtani, a 

visszavonásról szóló értesítést személyesen, vagy faxon, vagy távirat útján kell elküldeni. A faxon, 

vagy táviratként érkezett értesítést követnie kell az ajánlott levélben történő megküldésnek is. 

 

A részvételi jelentkezés a részvételi határidő lejárta után az ajánlatkérő hozzájárulásával sem 

módosítható! 

Részvételre jelentkező a Részvételi Felhívásban meghatározott részvételi határidő lejártáig bármikor, 

jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja részvételi jelentkezését. Részvételre jelentkezőnek a 

visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és 

azt ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján - a részvételi határidő lejárta előtt - 

kézbesítenie ajánlatkérő részére. 

Amennyiben részvételre jelentkező a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt vonja vissza 

részvételi jelentkezését, úgy abban az esetben ajánlatkérő a visszavont részvételi jelentkezést részére a 

részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett 

visszaszolgáltatja. Amennyiben a részvételi jelentkezési határidő előtt visszavont részvételi 

jelentkezést a részvételi jelentkezési határidő előtt részvételre jelentkező nem veszi át, akkor részére a 

részvételi jelentkezés csak az iratőrzési idő (5 év) lejárta után szolgáltatható vissza. A részvételre 

jelentkezés visszavonása esetén a részvételi jelentkezés nem vehető figyelembe. 
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V. RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 

 

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések bontását a részvételi határidő lejárta időpontjában kezdi meg. 

A bontási eljárás nem nyilvános, azon a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak vehetnek részt. 

Az ajánlatok bontásán résztvevők jelenléti ívet írnak alá. A részvételi jelentkezések felbontásáról és 

ismertetéséről készült jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a bontást követő öt napon belül megküldi a 

részvételre jelentkezőknek, 

 

2. ÉRVÉNYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE 

 

2.1. Az ajánlatkérő megvizsgálja a részvételi jelentkezéseket annak érdekében, hogy megállapítsa 

teljesek-e, a részvételi felhívásban, illetve a részvételi dokumentációban kért nyilatkozatok és 

igazolások megvannak-e, megfelelően aláírták-e az okmányokat. 

 

2.2. Ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkező számára a Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján 

biztosítja a hiánypótlás lehetőségét oly módon, hogy a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a 

benyújtott részvételi jelentkezés hiányait és az azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A 

hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte után a hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlatkérő a 

hiánypótlás elrendeléséről, és a pótolandó hiányosságokról az összes részvételre jelentkezőt 

egyidejűleg, közvetlenül írásban tájékoztatja. A hiánypótlás keretében részvételre jelentkezőnek csak a 

hiánypótlási felhívásban előírt dokumentumokat kell benyújtania. A hiánypótlás keretében nem kell a 

hiánypótlást a pótolt dokumentumokkal egybefűzött részvételi jelentkezés formájában előterjeszteni. 

A hiánypótlást kizárólag papíralapú formában lehet benyújtani (fax és e-mail nem fogadható el). A 

hiánypótlási határidő lejártáig részvételre jelentkező benyújthat a részvételi jelentkezésében be nem 

nyújtott olyan iratokat, melyek a hiánypótlási felhívásban nem szerepelnek. Amennyiben részvételre 

jelentkező a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban nem tesz eleget, úgy ajánlatkérő az eredetileg 

benyújtott részvételi jelentkezést veszi figyelembe a hiányosságok joghatásának megítélése során. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja a jelentkezőket, hogy amennyiben a 

hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági 

szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 

hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre 

vonatkozóan a hiánypótlást. 

 

2.3. Az ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes részvételi jelentkezések megfelelnek-e a részvételi 

dokumentációban előírtaknak. Érvényes részvételi jelentkezésnek az olyan jelentkezés minősül, amely 

a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció valamennyi feltételének megfelel. Az ajánlatkérő 

mindenfajta külső bizonyítékhoz való folyamodás nélkül kizárólag a részvételi jelentkezés alapján 

köteles megállapítani azt, hogy a részvételi jelentkezés tartalmában megfelelő-e. 

 

2.4. A Kbt. 69. § (7) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok 

bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára 

vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy 

részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 

 

Az ajánlatkérő írásban (faxon vagy elektronikus úton) tájékoztatja a részvételre jelentkezőt 

kizárásáról, alkalmatlanságának megállapításáról, részvételi jelentkezésének, a Kbt. 73. § - 74. § 

szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott 

döntést követő három munkanapon belül. 

 

A részvételi jelentkezések felbontása után az ajánlatkérő semmiféle információt nem ad a részvételi 

jelentkezések vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem a részvételre 

jelentkezőnek, sem pedig más olyan személynek, aki nem vesz hivatalosan részt az eljárásban. 
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3. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK PONTOSÍTÁSA 

 

A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi részvételre jelentkező 

egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet a részvételre jelentkezőtől a 

kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a részvételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt 

egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása a Kbt. 71. § (7)-(9) bekezdései szerinti eset 

kivételével nem eredményezheti a részvételi jelentkezés módosítását. 

 

4. EGYEBEK: 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőt, hogy a Részletes Műszaki Dokumentáció az eljárás 

ajánlattételi szakaszában kerül megadásra. A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában tilos 

ajánlatot beadni, ez csak az eljárás második szakaszában tehető meg. 
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VI. IRATMINTÁK 



16 

 

RÉSZVÉTELI ADATLAP 

 

„Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 

Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 óráig.” 

 tárgyú közbeszerzési eljárása során az eljárásban részvételi jelentkezést nyújtunk be. 

 

Részvételre jelentkező neve:  

Részvételre jelentkező lakcíme / 

székhelye: 

 

Részvételre jelentkező levelezési címe:  

Részvételre jelentkező telefonszáma:  

Részvételre jelentkező telefaxszáma:  

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának neve: 

 

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának telefonszáma: 

 

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának telefaxszáma: 

 

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának e-mail címe: 

 

 

<Közös részvételre jelentkezés> esetén: 

Közös részvételre jelentkező 1 neve: 

(konzorciumvezető) 

 

Közös részvételre jelentkező lakcíme / 

székhelye: 

 

Közös részvételre jelentkező levelezési 

címe: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefonszáma: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefaxszáma: 

 

 

Közös részvételre jelentkező 2 neve: 

(konzorciumi tag) 

 

Közös részvételre jelentkező lakcíme / 

székhelye: 

 

Közös részvételre jelentkező levelezési 

címe: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefonszáma: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefaxszáma: 

 

 

(több közös részvételre jelentkező esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)> 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének neve: 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének lakcíme / székhelye: 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének levelezési címe: 

 

Közös részvételre jelentkezők  
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képviselőjének telefonszáma: 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének telefaxszáma: 

 

 

(több közös részvételre jelentkező esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)> 

 

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

képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.., mint 

ajánlatkérő által „Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket 

Üzemeltető Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 

óráig” tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárás, 

figyelemmel a XIV. fejezetben foglaltakra részvételi felhívásában és a Dokumentációban foglalt 

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

felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a 

jelen nyilatkozattal elfogadjuk, részvételi jelentkezésünket az alábbiak szerint nyújtjuk be: 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 

*a megfelelő rész aláhúzandó 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

Iratanyag megnevezése oldalszám 

Felolvasólap  

Oldalszámozott tartalomjegyzék  

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében  

Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről 

(adott esetben) –  

 

Konzorciumi megállapodás  

(közös részvételi jelentkezés esetén) –  

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében –  

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) 

bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok 

hatálya alá nem tartozásáról 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata 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 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében  

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott 

cégaláírási nyilatkozata (aláírási címpéldánya) aki(k) a részvételre jelentkezést, illetve 

annak részét képező nyilatkozatokat aláírták egyszerű másolati formában 

 

A cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazás legalább teljes bizonyító 

erejű magánokirati formában, amennyiben a részvételre jelentkezést, illetve a 

szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása 

alapján más személy írja alá  

(adott esetben) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében  

(nemleges nyilatkozat is csatolandó) –  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

(adott esetben) –  

 

  

Nyilatkozat a műszaki, illetve szakmai alkalmassági előírásoknak való megfelelés 

vonatkozásában –  

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 44. §-a alapján a részvételre 

jelentkezésének egy részét üzleti titoknak minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra 

hozatalát megtiltja 

 

Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása 

(adott esetben) 

 

Felelős fordítások  

(adott esetben) 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy az általa benyújtott fordítások tartalma 

a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik  

(adott esetben) 

 

A dokumentáció átvételi elismervényének megküldését igazoló dokumentum másolati 

példánya, és a kitöltött átvételi elismervény másolati példánya 
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NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

 

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

részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője* Villamos energia beszerzése a 

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától 

- 2019. december 31. 24:00 óráig” 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) 

 

 

*közös ajánlattétel esetén a konzorciumvezető írja alá az összes tag nevében
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Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről 

 

Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve>  mint a(z) <cégnév> (<székhely>) részvételre 

jelentkező és <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) részvételre 

jelentkező képviselői nyilatkozunk, hogy az ARIES Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által „„Villamos 

energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  részére 2018. 

január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 óráig” tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) 

bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárásban, figyelemmel a XIV. fejezetben foglaltakra a(z) 

<cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) közös részvételre jelentkezést nyújt be. 

 

A közös részvételre jelentkezők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy részvételre jelentkezésünkhöz csatoljuk az általunk, mint közös részvételre 

jelentkezők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősségvállalás  

( egyetemleges felelősségvállalás ), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételi jelentkezést 

benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet 

be sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.  

 

Kelt: 

 

……………………………… ……………………………… 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK 

RÉSZÉRŐL) 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK 

RÉSZÉRŐL) 
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 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:* 

 

 

 

 

b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:** 

 

 

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. 

 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 

 

 

*az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges 

** a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és 

székhelyet megjelölve 

Amennyiben a c.) pontot kívánja megjelölni, úgy kérjük aláhúzással jelezni! 
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Nyilatkozat arról, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik 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  

 

 

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) és m) q) pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint 

közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező 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, 
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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) 
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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 részvételre jelentkező 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 tényleges tulajdonos a táblázat 

kitöltése is szükséges 
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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 a Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 

Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 óráig.” tárgyú A 

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás 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) 
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Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdésben foglaltakról 

 

 

 

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

képviselője a „Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket 

Üzemeltető Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 

óráig” tárgyú A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

részvételi 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) 
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Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 

 

 

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

képviseletében az Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára mint ajánlatkérő által 

a „Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  

részére 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 óráig” tárgyban indított 

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti tárgyalásos eljárásban, ezúton nyilatkozom, hogy az 

előírt alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok megfelelni / más szervezet (vagy személy) 

erőforrásaira támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint

: 

 

Alkalmassági előírás megnevezése: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) megnevezése: 

  

  

  

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

                                                 

 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! 
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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 „Villamos energia beszerzése a 

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától 

- 2019. december 31. 24:00 óráig”  tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás 

III.1.3. pont M1) pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények az általam képviselt 

vállalkozás megfelel. 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezőket az M1 alkalmassági feltétellel kapcsolatos 

igazolások benyújtására a Kbt. 69.§ (6) bek. alapján.  
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NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGFELELŐ REFERENCIÁKRÓL 

 

Alulírott ……………………….. mint a ………………………………….. (név, székhely) részvételi 

jelentkezéstevő jelen  közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, 

hogy a „Villamos energia beszerzése a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  

részére 2018. január 1. 00:00 órától - 2019. december 31. 24:00 óráig” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelölöm meg:
1
 

 

 

 Alkal-

massági 

feltétel 

megne-

vezése

 

Teljesítés 

Ideje 

év, hónap, 

n

a

p 

Szerződést kötő másik fél 

megnevezése, kapcsolattartó 

neve, elérhetősége, a szállítás 

tárgya, a feladat rövid leírása, 

paraméterei (az alkalmasság 

megítéléséhez szükséges adatok 

feltüntetésével) 

Ellenszolgál-

tatás 

nettó összege 

HUF   

A teljesítés az 

előírásoknak és 

a szerződésnek 

megfelelően 

történt-e 

1.      

2.      

3.      

 

Kelt:…………………, 2017…………………. hó ………. nap 

 

 

 

 

  (név) 

  (cégnév) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat üzleti titokról 

                                                 
1
 A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szállításai 

ismertetésével. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint  a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. 

Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott 

igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatnak vagy az igazolásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, melyből az 

alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, így különösen: a teljesítés ideje, a szerződést kötő 

másik fél, a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
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Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) a részvételre jelentkező 

képviseletében az ARIES Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő által a „Villamos energia beszerzése a 

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától 

- 2019. december 31. 24:00 óráig” tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti tárgyalásos eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés,  

 

* üzleti titkot nem tartalmaz.  

 

vagy 

 

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

tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.  

A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésemhez 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)Ű 

 

 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 
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Nyilatkozat fordításról

 

 

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

képviseletében az ARIES Nonprofit Kft. mint ajánlatkérő által a „Villamos energia beszerzése a 

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.  részére 2018. január 1. 00:00 órától 

- 2019. december 31. 24:00 óráig” tárgyban indított A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkezésbe 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) 

 

 

                                                 
 Abban az esetben töltendő ki, ha részvételre jelentkező idegen nyelvű dokumentumot csatol a részvételi 
jelentkezésbe, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be. 


