
 
 
 
 

V. MELLÉKLETEK 
 

NYILATKOZATMINTÁK 
 

 

  

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 
 

Felolvasólap  
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 
Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó 
lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a 

mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
Ajánlattevő neve: ……. 
 
Ajánlattevő székhelyének címe: ……. 
 
Ajánlattevő levelezési címe: ……. 
 
Ajánlattevő telefon és telefax száma: ……. 
 
 
 
 
1. Ellenszolgáltatás összege, nettó 

ajánlati ár (HUF): nettó ……………HUF 

2. Teljesítési határidő 
(szerződéskötéstől számítva naptári 
napokban) 

…………… naptári nap 

3.  Jótállás időtartama (hónapban, 
min 36, max 84 hónap) …………hónap 

4. A késedelmi kötbér napi mértéke (a 
nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) %-
ában, minimum 0,05%/nap, 
maximum 0,4%/nap) 

………%/nap 

5. Az építési szakterületre (MV-É) 
kiterjedő felelős műszaki vezető 
szakember e jogosultságának 
megszerzését követően felelős 
műszaki vezetőként szerzett 
szakmai tapasztalata(egész 
hónapban) (maximum 180 hónap) 

…………hónap 

 
Kelt: ………………, 2017. ……………………… 
 
  ...........................  .............  
 cégszerű aláírás 



 
 

2. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

az 5. értékelési szempont tekintetében az alkalmasság körében igénybe venni kívánt 
szakemberre vonatkozóan,  

 
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 
Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 

 
Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az 
……………………………. ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője a 
nyilatkozom, hogy az 5. értékelési szempont tekintetében a szerződés teljesítésébe az alábbi 
szakembert vonjuk be: 
 
 

Szakember neve  
(csak egyetlen 

szakember 
nevezhető meg) 

építési szakterületre (MV-É) 
kiterjedő felelős műszaki vezető 

szakember e jogosultságának 
megszerzését követően felelős 

műszaki vezetőként szerzett szakmai 
tapasztalata (egész hónapban) 

(maximum 180 hónap) 
(A később csatolandó önéletrajz által 

igazoltan) 
 

  

 
 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 
 

 



3. számú melléklet 

 
 

A Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 
Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó 
lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a 

mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 
 
Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás, 
a dokumentáció, és a vállalkozási szerződés feltételeit elfogadom és nyertességünk esetén a 
teljesítés során magunkra nézve kötelezőnek tekintem, a szerződés megkötését és teljesítését 
vállalom és egyben nyilatkozom, hogy az ajánlatban kért ellenszolgáltatást és egyéb teljesítési 
feltételeket az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, és a vállalkozási szerződés feltételeinek 
figyelembevételével állapítottuk meg. 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a szerződést megkötjük, és ajánlatunk szerint 
teljesítjük. 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy az Ajánlatunkban meghatározott határidőn belül, a 
szerződést az ott előírt módon és minőségben teljesítjük. 
 
Nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése 
céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként 
vállaljuk a Kbt. 135. §-a szerinti előírások érvényesítését. 
 
Beleegyezünk, hogy az Ajánlati Dokumentáció értelmében az ajánlattételi határidő lejártától 
kezdődően 60 napig tartjuk az ajánlatunkat érvényben, az abban foglaltak eddig az időpontig 
ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az Ajánlati 
Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak. 
 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 
Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 

 
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő  
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a nyilatkozom, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az 
általam képviselt ajánlattevő 
 
 Mikrovállalkozásnak* 
vagy 
 Kisvállalkozásnak* 
vagy 
 Középvállalkozásnak* 
vagy 
 e törvény hatálya alá nem tartozónak*  

 
 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. számú melléklet 

 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 
Alulírott…………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő(k) 
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a közbeszerzési eljárás eredményeként 
kötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

 a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés alábbi része 

vonatkozásában kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

 Közbeszerzés részének megnevezése 

1.  

2.  

3.  

 

 a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján az előző pontban megjelölt részek 

tekintetében az alábbi már ismert alvállalkozókat veszem igénybe: 

Közbeszerzés részének  megnevezése Alvállalkozó megnevezése 

  

  

  

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 

 



6. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő(k) 
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében 
más szervezetek kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk (megfelelő aláhúzandó). 
 
Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén az alábbi táblázat szerint adjuk meg a 
szükséges információkat:  
 

 Az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet (vagy 
személy) megnevezése, 
székhelye (címe) 

Azon alkalmassági követelmény (az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő más szervezet, 
vagy személy erőforrására támaszkodik 

1.   
2.   
….   

 
Ajánlattevő más szervezet kapacitására történő támaszkodása esetén – amennyiben műszaki-
szakmai kapacitásra támaszkodás áll fenn - külön mellékeli a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti 
szerződésben, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot.  
 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 



7. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 

Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó 
lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a 

mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő 
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a felhívásban előírt Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá az ajánlattevő nem tartozik. 

 

 
I. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet  
 
- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén; (ha fennáll, aláhúzandó) 

 
Mivel az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 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) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:  
 
Tényleges tulajdonos neve Lakóhelye 
  
  
  
 
vagy 
Ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén és nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa. (ha fennáll, aláhúzandó) 

 
VAGY 

 
- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. (ha fennáll, aláhúzandó) 
 
II. Nyilatkozom továbbá, 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. Ez a szervezet:  
 
Cégnév Székhely 
  
  
  



 
Nyilatkozom továbbá, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. (ha fennáll, aláhúzandó) 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjában hivatkozott kizáró feltétel fennáll. (ha fennáll, aláhúzandó) 
 

 
VAGY 

 
Nyilatkozom, 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. (ha fennáll, aláhúzandó) 

 
 Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. számú melléklet 

 
Ajánlattevő nyilatkozata  

a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az alvállalkozók 
vonatkozásában, valamint a kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 Budapest, 

Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint átjáró folyosó 
lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások javítási munkái, a 

mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 

 
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő 
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
veszünk igénybe az eljárást megindító felhívásban (Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) m) és q) 
pontja szerint) meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, az alvállalkozók nem 
tartoznak az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 

 
Nyilatkozom továbbá arra is, hogy kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az 
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt (Kbt. 
62. § (1) bekezdés g-k) m) és q) pontja szerinti)  kizáró okok. 

 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  

 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. számú melléklet 

 

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági követelmények teljesítéséről 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. ajánlattevő(k) 
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom arról is, hogy a felhívásban P.1, 
szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, továbbá az M.1, M.2. szerinti műszaki 
és szakmai alkalmasságra vonatkozó követelményeknek – vagy saját erőforrásaim, vagy 
kapacitásra támaszkodás útján - megfelelek, azok teljesülnek.  
 
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó 
igazolások és nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására vállalom.  
 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
10. számú melléklet 

 

Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata* 

az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesítéséről 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kapacitást nyújtó 
szervezet kötelezettségvállalásra jogosult képviselője* a nyilatkozom arról is, hogy a 
felhívásban, a felhívás ………..pontja szerinti, általam igazolni kívánt gazdasági, pénzügyi 
helyzetre vonatkozó, vagy műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó alábbi 
követelményeknek megfelelek, azok teljesülnek:  
 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölése a konkrét, igazolni kívánt alkalmassági 

követelmény megjelölése 
  
 
 
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó 
igazolások és nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására vállalom.  
 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 

 

*csak akkor kell benyújtani, ha kapacitást nyújtó szervezetet igénybe vesznek 



 

11. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről, valamint  

a változásbejegyzésre vonatkozóan 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………….ajánlattevő / közös 

ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet *cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

I. nyilatkozatrész (a megfelelő aláhúzandó) 
 

a) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) letölthető a www.e-cegjegyzek.hu honlapról. 
 

b) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) nem tölthető le a www.e-cegjegyzek.hu 
honlapról, és ezért jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a hatályos és érvényes 
cégkivonatot (vagy cégmásolatot). 

 
II. nyilatkozatrész(a megfelelő aláhúzandó) 

 
a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz. 
 
b) benyújtottunk el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, és ezért jelen 

ajánlatban mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 

 * megfelelő szövegrész aláhúzandó 
 

 



 

 

12. számú melléklet 

 

Ajánlattevői nyilatkozat felelős fordításról 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 
 
Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az 
……………………………. ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatban becsatolt magyar 
nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az 
idegen nyelvű iratok tartalmával. 
 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
  



 

13. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL  
 
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 
Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy  
 

i. a szerződés teljesítésének időtartama alatt – a szerződés megkötésétől egészen az átadás 
befejezésétől számított 60 (hatvan) naptári napig tartó – minimum évi 60.000.000,-Ft azaz 
Hatvanmillió forint és minimum 15.000.000.-Ft azaz tizenötmillió forint/ biztosítási összeg teljes 
körű (allrisk) építési-szerelési biztosítással rendelkezünk, a felelősségbiztosítási kötvény 
másolatát ajánlatunkhoz csatoljuk* 

 
ii.  nyertességünk esetén az i. pontban foglaltak szerinti kötvény másolatát a szerződés 

megkötéséig rendelkezésre bocsátjuk* 
 

 
 

Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 
 
* megfelelő aláhúzandó 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
14. számú melléklet 

 

Ajánlattevő 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjaszerinti cégszerű 
nyilatkozata 

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó 
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételéről  
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 
Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 

 

Alulírott ………………….., mint a(z) ………………………..ajánlattevő / közös ajánlattevő / 

alvállalkozó / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet * cégjegyzésre jogosult 

képviselője az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy az 

eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben az általános forgalmi adó 

nélkül számított, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (épület építése, bővítése, 

felújítása, rekonstrukciója, épület tetőfelújítása)származó árbevétel a következők szerint alakult: 

 
 
Év A közbeszerzés tárgya szerinti 

tevékenységből (épület építése, bővítése, 
felújítása, rekonstrukciója, épület 
tetőfelújítása)származó nettó árbevétel 
mértéke / HUF 

2013 _____________ nettó HUF 
2014 _____________ nettó HUF 
2015 _____________ nettó HUF 

 
 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 
 * megfelelő szövegrész aláhúzandó! 



 
 

15. számú melléklet 

 
Ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a) pontja 

szerinti cégszerű nyilatkozata 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év 

legjelentősebb építési beruházásainak ismertetéséről 
 

a 
„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 

Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
Alulírott…………….., mint a(z) ………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő / 

alvállalkozó / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet* cégjegyzésre jogosult képviselője 

az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy ajánlattevő az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben végzett legjelentősebb 

építési beruházásaink (meglévő épület felújítása és/vagy rekonstrukciója, vagy új épület építése 

keretében  tetőszigetelési feladatellátás) az alábbiak voltak: 

 
Teljesítés 
ideje (év, 
hó, nap, 

valamint a 
sikeres 

műszaki 
átadás 

időpontja) 

A szerződést kötő 
másik fél 
(korábbi 

megrendelő) 
megnevezése, 

címe, az 
információt adó 

személy neve, 
telefoni 

elérhetősége 

Az elvégzett releváns 
munkák ismertetése oly 
módon, hogy abból az 

alkalmassági 
minimumkövetelményne

k való megfelelés 
megállapítható legyen 

(meglévő épület felújítása 
és/vagy rekonstrukciója, 

vagy új épület építése 
keretében  tetőszigetelési 

feladatellátás) 

Telj
esíté

s 
hely

e 

Ellenszolgál
tatás nettó 

összege 
(nettó 
HUF) 
(közös 

teljesítés 
esetén a 

saját 
teljesítés 
értéke) 

 

A 
teljesítés 

az 
előírásokn

ak és a 
szerződés

nek 
megfelelőe
n történt-

e 
(igen/nem

) 

A 
saját 
teljesí

tés 
%-os 
arány

a 

       
       
       

 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 



Ajánlattevő referencianyilatkozatát abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés a) pontja alapján Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti 

szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, köteles külön a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése 

szerinti referenciaigazolással igazolni. Abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet a 

referencia nyilatkozaton túl külön referenciaigazolás csatolása nem szükséges. 

 
 

  



16. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 
az alkalmasság körében igénybe venni kívánt szakemberekre vonatkozóan 

 
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 
Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 

 
Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az 
……………………………. ajánlattevő/ kapacitást nyújtó kötelezettség vállalásra jogosult 
képviselője a nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk 
bevonni: 
 
 

Szakember 
neve  

 
Végzettség, 
képzettség  

 

 
(MV-É) építési 
szakterületre 

kiterjedő felelős 
műszaki vezetői, 

vagy azzal 
egyenértékű 

jogosultsággal 
rendelkezik-e 

 
Foglalkozta

tó, 
munkáltató 
megnevezés

e 

    

    

    

 
 
Kelt: ………………, 2017. ……………………  
 
  
        ……………………….. 

cégszerű aláírás 
 
 
 
Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy jelen nyilatkozat az ajánlatban nem, csak 

ajánlatkérő külön felhívására nyújtandó be. 

 

 



 

 
 
 

17. sz. melléklet 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség/Érettségi megjelölése 

(szükség esetén) 
  

  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 

  

  

 
 

A közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalatok: 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Időpont (ÉV/HÓ/NAP –tól - ig 
bontásban) 

építési szakterületre (MV-É) kiterjedő felelős 
műszaki vezető szakember e jogosultságának 

megszerzését követően felelős műszaki 
vezetőként szerzett szakmai tapasztalata  

  

  

  

 
Dátum 
 

Saját kezű aláírás 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

18. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

az ajánlattevővel, vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezettel 
munkaviszonyban nem álló szakember rendelkezésre állásáról 

 
a 

„Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u.31.) 1103 
Budapest, Gergely utca 85-87. sz. alatti részlegben „A” és „B” épületek, valamint 
átjáró folyosó lapos tetőszigetelés felújítása és az épületben keletkezett beázások 

javítási munkái, a mellékelt Közbeszerzési Dokumentumok alapján” 
tárgyú eljárásban 

 
 

 
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő/kapacitást 
nyújtó szervezet által megjelölt szakember kijelentem, hogy részt veszek jelen közbeszerzési 
eljárásban.  
 
Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a ……………………………………………… 
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás nyertesként kiválasztásra kerül a szerződéses 
időtartama alatt folyamatosan és személyesen az ajánlatkérő rendelkezésére állok a vonatkozó 
feladatok elvégzésére. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályozná. 
 
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
 
 

……………………………… 
saját kezű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 


