
 

 



 

 Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel 
meg [Kbt. 65. § (7) bekezdés]: 

Meg kell jelölni az ajánlatban ezt 
a szervezetet és az ajánlattételi 
felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt vagy 
követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. 

 4. sz. minta 
 
Közös ajánlattétel esetén 
annak (azoknak) a közös 
ajánlattevőknek kell 
nyilatkoznia,  aki(k) az 
adott előírt alkalmassági 
követelmény(ek)nek más 
szervezet kapacitására 
támaszkodva kíván(nak) 
megfelelni. 

A Kbt. 67. § (8) bekezdésében 
foglalt eset kivételével csatolni 
kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. A 
kötelezettségvállalásnak a Kbt. 
65. § (9) bekezdésében 
foglaltakat is alá kell támasztania, 
amennyiben ajánlattevő más 
szervezet kapacitását az 
ajánlattételi felhívás n.1.2) vagy 
n.1.3) pontjában előírt 
követelmény teljesítésének 
igazolására veszi igénybe. 

A Kbt. 65. § (8) 
bekezdésben foglalt eset 
kivételével csatolandó a 
kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó 
szervezet szerződéses 
vagy előszerződésben 
vállalt 
kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat.  

Ha az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevő 
más szervezet kapacitására 
támaszkodva felel meg, az 
ajánlatban be kell nyújtani a 
kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet részéről a Kbt. 
114. § (2) bekezdésében írt, a 
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 
egyszerű nyilatkozatot, amelyben 
a gazdasági szereplő csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat nem köteles megadni. 
Az alkalmassági követelmények 
teljesülésére vonatkozó 
nyilatkozatoknak a jelen felhívás 
megküldésének napjánál nem 
régebbi keltezésűnek kell lenniük. 

3. sz. mintából a II. 
fejezet! 
 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett, eredetiben csatolt nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. 
§ (2) bekezdés] 

5. sz. minta 
 
Közös ajánlattétel esetén 
a közös ajánlatevők 
képviselőjének kell 
nyilatkoznia a Kbt. 35. § 
(3) bekezdése szerint 
előírt tartalmi 
követelményeket 
betartva. 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e. [Kbt. 66. § (4) bekezdés] 

6. sz. minta 
 
Közös ajánlattétel esetén 
a közös ajánlattevők 
mindegyikének 
nyilatkoznia kell. 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

7. sz. minta 
 



 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
Az ajánlatban az ajánlattevőnek arról is nyilatkozni kell, hogyha nem vesz igénybe alvállalkozót.  

Közös ajánlattétel esetén 
a közös ajánlattevők 
mindegyikének 
nyilatkoznia kell. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban be kell nyújtani a közös ajánlattevők között a közös ajánlattételre létrejött, 
cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást/szerződést, melyben meg kell jelölniük a Kbt. 35. § (2) bekezdése 
szerinti képviselőt valamint a szerződés teljesítésének és a szerződéses ellenérték kifizetésének közös ajánlattevők 
közötti megosztását. Benyújtandó továbbá az együttműködési megállapodás/szerződés aláíróinak cégaláírási 
címpéldánya, vagy aláírás-mintája is. A megállapodásnak/szerződésnek az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és 
hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő 
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. 

Közös ajánlattevők 
között a közös 
ajánlattételre létrejött, 
cégszerűen aláírt 
együttműködési 
megállapodást/szerződés 
csatolandó. 

Az ajánlatban benyújtott, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó irat - 
ajánlattételi felhívás w.11) pont 

Az ajánlatban benyújtott, 
nem magyar forintban 
megadott összegek 
tekintetében az 
átszámítást tartalmazó 
irat csatolandó. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, továbbá a nevesített alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplők képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személyeknek a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése 
szerinti aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját. Amennyiben az előzőekben felsorolt személy(ek) a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére más személy(eke)t képviseleti joggal ruháznak fel, a vonatkozó 
teljes bizonyító erejű magánokirati formában elkészített meghatalmazást is csatolni szükséges. - ajánlattételi felhívás 
w.12) pont 

Ajánlattételi felhívás 
w.12) pontja szerinti 
aláírási címpéldányok, v. 
aláírás-minták 
csatolandók. 

Ajánlattételi felhívás w.13) pontja szerinti esetben az ott előírt cégkivonat, változásbejegyzési kérelem, igazolás. Ajánlattételi felhívás 
w.13) pontja szerinti 
esetben az ott előírt 
cégkivonat, 
változásbejegyzési 
kérelem, igazolás 
csatolandó. 

Egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűség igazolása: Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség 
bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. 
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati 
elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez 
olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. 

A 321/2015. (X. 30.) 
Korm.r. 46. § (6) 
bejkezdése szerint, 
továbbá a 8. sz. minta 

Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén a közbeszerzési dokumentumokban szereplő 
minta Átláthatósági formanyomtatványt kitöltve és aláírva a közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötésre kerülő 
szerződés aláírásának időpontjáig Megrendelő részére átadja. Amennyiben a kitöltött és aláírt Átláthatósági 
formanyomtatványt a nyertes ajánlattevő Megrendelő részére a szerződés aláírásának időpontjáig nem adja át, úgy az 
a nyertes ajánlatevő szerződéskötéstől történő visszalépésének minősül. 

9. sz. minta  
 
Közös ajánlattétel esetén 
a közös ajánlattevők 
mindegyikének 
nyilatkoznia kell. 

Idegen vagy részben idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. Az ajánlattevői 
felelős fordítás tényéről ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges. A fordítást és a nyilatkozatot az ajánlatban 
benyújtott idegen vagy részben idegen nyelvű irat, dokumentum tekintetében az ajánlatban csatolni kell. [Ajánlattételi 
felhívás w.25) pont] 

Az előírt fordítás és 
nyilatkozat csatolandó. 
 
Közös ajánlattétel esetén 
annak(azoknak) a közös 
ajánlattevő(k)nek kell 
nyilatkoznia, aki idegen 
vagy részben idegen 
nyelvű iratot, 
dokumentumot  nyújt 
be. A szakmai ajánlatban 
benyújtott dokumentum 
esetén a közös 
ajánlatevők 
képviselőjének kell 
nyilatkoznia a Kbt. 35. § 
(3) bekezdése szerint 
előírt tartalmi 
követelményeket 
betartva. 

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy 
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig, ennek 
igazolására a közbeszerzési dokumentumokban kiadott nyilatkozat mintát kitöltve és aláírva be kell nyújtani. 

10. sz. minta. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő 
nyertessége esetén a felhívásban megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítást az 
ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően kiterjeszti.  

11. sz. minta. 
 
Közös ajánlattétel esetén 
a közös ajánlatevők 
képviselőjének kell 
nyilatkoznia a Kbt. 35. § 
(3) bekezdése szerint 
előírt tartalmi 



 

követelményeket 
betartva. 

Az ajánlati árat (1. értékelési részszempont) alátámasztó, az ajánlattevő által beárazott, a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező tételes költségvetés és főösszesítő: Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező tételes költségvetést és főösszesítőt beárazva. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők 
az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek 
hozzá. A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési 
dokumentumok szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek 
az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.  

A közbeszerzési 
dokumentumok részét 
képező beárazott tételes 
költségvetés és 
főösszesítő. 

Az ajánlattevő által megajánlott beépítendő homlokzati hőszigetelő lemez hővezetési tényezőjének (λ) értéke (2. sz. 
értékelési részszempont) alátámasztására az ajánlatban benyújtandó a hőszigetelő lemez deklarált/közölt (nem 
tervezői) hővezetési tényezőjének értékét tartalmazó gyártói teljesítménynyilatkozat vagy adatlap, amelyről 
egyértelműen beazonosítható a gyártó és a hőszigetelő lemez típusa is.  

Gyártói 
teljesítménynyilatkozat 
vagy adatlap. 

 
 

AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK 
Részajánlatonként: 

Kizáró okok További igazolás benyújtása nem szükséges. 

Alkalmasság Gazdasági és pénzügyi 
helyzet igazolására: A 
321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 19. § (1) 
bekezdésének b) pontja és 
19. § (2)-(3) bekezdése 
alapján: 
 

Csatolni kell a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 
utolsó három, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval 
lezárt üzleti év éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, 
kiegészítő melléklet, könyvvizsgálat esetén könyvvizsgálói 
záradék), kivéve, ha előbbi iratok a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhetők. (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 19. 
§ (1) bekezdésének b) pontja) 

- 
 
 
 
 
 
 

Ha az ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan éves 
beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából (Kbt. 8. § (3) bekezdése szerinti építési beruházás, ide 
nem értve a tervezési tevékenységet) származó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 
19. § (2) bekezdés) 

12. sz. minta 
 
 
 
 
 
 
 

Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan 
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 
benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást 
kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 19. § (3) bekezdés) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján, ha 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 
19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok 
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő 
által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a 
megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos 
megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a jelen pontban a 
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a 
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében foglalt 
igazolási módok helyett ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által 
előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő pedig 
választása szerint jogosult a 19. § (1) bekezdésében foglalt 
igazolási módok helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha 
az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a 
nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) 
bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése 
szerinti igazolás benyújtását. 

13. sz. minta  



 

Műszaki és szakmai 
alkalmasság igazolására: A 
321/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet 21. § (2) bekezdés 
a) pont alapján, valamint a 
321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 22. § (3) bekezdés 
és 23. § szerint: 

Az ajánlattételi felhívás n.1.2) pontjában előírt követelmény 
igazolására csatolni kell a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolást. Az igazolásban meg kell adni legalább szerződés tárgyát 
(olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan 
megállapítható legyen), az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft-
ban), a teljesítés idejét (műszaki átadás-
átvétellel/teljesítésigazolással/ elismert időpont év/hónap/nap 
bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e. (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont) 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, 
ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, 
vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás 
vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem 
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve 
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a 
referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben 
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban 
az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés 
alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

14. sz. minta 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, 
ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő 
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a 
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének 
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

- 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján, a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) 
pontjában foglalt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy 
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, az ajánlattevő pedig választása szerint 
jogosult a 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak helyett 
nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az 
ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően 
előírhatja a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolás 
benyújtását. 

15. sz. minta 

A gazdasági szereplő 
letelepedése szerinti 
ország nyilvántartásában 
való szereplésre, vagy a 
letelepedés szerinti 
országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal 
vagy szervezeti, kamarai 
tagsággal való 
rendelkezésre vonatkozó 
feltételek igazolására: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a és a 322/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdése alapján: 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 
nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében 
szereplés követelményét a http://regisztracio.kivreg.hu/ 
honlapon ingyenesen, elektronikusan elérhető adatok alapján, a 
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 
2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások 
szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy 
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 
A 322/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján kétség 
esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet 
az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt 
gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez 
olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében szerepelnie kell. 

- 

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva felel meg, e szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia 
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

Az előírt igazolási móddal 
azonos módon kell igazolni 
és az igazolást benyújtani. 

Az igazolásokban nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást 
tartalmazó iratot az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó igazolásokkal együtt 
csatolni kell. 

Az igazolásokban nem 
magyar forintban 
megadott összegek 
tekintetében az 
átszámítást tartalmazó 
iratot az ajánlatkérő Kbt. 
69. § szerinti felhívására 



 

benyújtandó igazolásokkal 
együtt csatolni kell. 

Idegen vagy részben idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű 
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell 
nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. Az ajánlattevői felelős fordítás tényéről ajánlattevőnek 
cégszerűen nyilatkoznia szükséges. A fordítást és a nyilatkozatot az ajánlatkérő Kbt. 69. § 
szerinti felhívására benyújtandó igazolások tekintetében az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 
felhívására benyújtandó igazolásokkal együtt csatolni kell. [Ajánlattételi felhívás w.25) pont] 

Az előírt fordítás és 
nyilatkozat csatolandó. 

 
Ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk 

 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az 
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása 
ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. 
Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely 
független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki 
dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az 
ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal 
kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. 

  
Azoknak a szervezeteknek a neve, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) 
bekezdés szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a 
teljesítés során meg kell felelni: 
 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros 
u. 58/a. 1539 Budapest, Pf. 675. Tel.: 1/2249-100 Fax: 1/2249-262 Honlap: 
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2., 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481., Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002, Fax: (06 1) 795-0884, 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu Egyéb elérhetőségek: Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 
munkafelugy-info@ngm.gov.hu, Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292; EU OSHA Nemzeti 
Fókuszpont: fokuszpont@ngm.gov.hu; Munkavédelmi Bizottság: mvbizottsag@ngm.gov.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály, 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 
2., Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481., Telefon: (06 1) 896-2902, Fax: (06 1) 795-0880, 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu Egyéb elérhetőségek: Hatósági nyilvántartás - 
Kontrollerek: kontroller@ngm.gov.hu; Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667 
 
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya és 
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya, 1135 
Budapest, Lehel u. 43-47., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1-236-3999, E-mail: pestkh-mk@lab.hu;  
pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: +36-1-
428-5100 Fax: +36-1-428-5382. Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42  
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 
839. Központi telefonszám: 06-1-476-1100 Központi faxszám: 06-1-476-1390  
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 
Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-795-54-78 e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.: www.mbfh.hu (Központ: 
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.; Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95.; Központi telefon: (+36-
1) 301-2900; Fax: (+36-1) 301-2903; E-mail: hivatal@mbfh.hu 

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
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A kivitelezés megvalósítására vonatkozó előírások: 
- Munka terület átadásakor építési naplót kell nyitni.  
- Ajánlattevő felelőssége a munkaterület megismerése.  
- Az építési területen okozott károk, rongálások helyreállítása teljes mértékben a nyertes 

ajánlattevő Kivitelezőt terhelik.  
- Az építéshez szükséges víz, energia, és egyéb az építéshez szükséges önkormányzati és nem 

önkormányzati kezelésben lévő területrész használatának költségei a nyertes ajánlattevő 
Kivitelezőt terhelik. 

- A veszélyes hulladék elszállításáról, elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályok alapján kell a 
nyertes ajánlattevő Kivitelezőnek gondoskodnia. 

- A nyertes ajánlattevő Kivitelező a kivitelezés során a védelmi, biztonsági, minőségbiztosítási 
követelményeket valamint az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat köteles betartani.  

- Felvonulási létesítményt, öltözőt, irodát az ajánlatkérő nem biztosít.  
- További előírások a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban. 
 

Az ajánlatok értékelési szempontja 
 

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő alábbi szempontok:  

1. Ajánlati ár (Áfa-val együtt, Ft-ban) – súlyszám: 70  
Minőségi szempontok: 

2. Az ajánlattevő által megajánlott beépítendő homlokzati hőszigetelő lemez hővezetési 
tényezőjének (λ) értéke (mértékegység: W/mK, a vállalás 0,04 W/mK, vagy ennél kisebb érték 
kell, hogy legyen) – súlyszám: 20 

3. A kivitelezés vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (db, legalább 3 
db, legfeljebb 6 db vállalás)– súlyszám: 10 

 
Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.  

 
Az(ok) a módszer(ek), amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  
 

1. Ajánlati ár (Áfa-val együtt, Ft-ban): Pontkiosztás módszere: a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú mellékletének „A. A 
relatív értékelési módszerek” c. 1. Az arányosítás ba) Fordított arányosítás pontjában foglaltak 
szerinti módszerrel. 

 
2. Az ajánlattevő által megajánlott beépítendő homlokzati hőszigetelő lemez hővezetési 

tényezőjének (λ) értéke (mértékegység: W/mK, a vállalás 0,04 vagy ennél kisebb érték kell, 
hogy legyen): A tételes árazatlan költségvetési kiírásban az I. részajánlat esetében a 48-010-
1.1.2.2-0113312 és 48-010-1.1.2.3-0111510, a II. részajánlat esetében a 48-010-1.1.2.2-0111510 
és 48-010-1.1.2.2-0111512 tételszámú tételekben kiírt, az ajánlattevő által megajánlott 
beépítendő homlokzati hőszigetelő lemez hővezetési tényezőjének (λ) deklarált/közölt (nem 
tervezői) értéke (mértékegység: W/mK). A Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel a vállalás 0,04 
vagy ennél kisebb érték kell, hogy legyen. 0,04 -nél nagyobb érték vállalása esetén az ajánlat a 
Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. Pontkiosztás módszere: a 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú 
mellékletének „A. A relatív értékelési módszerek” c. 1. Az arányosítás ba) Fordított arányosítás 
pontjában foglaltak szerinti módszerrel.  

 
3. A kivitelezés vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások: 

Ajánlatkérő 3. részszemponttal összefüggésben az ajánlattevők által a kivitelezés 
vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalásokat értékeli az alábbi 
táblázat szerint. Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon 
szükséges rögzíteni. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi táblázatban szereplő 
megajánlások vállalását értékeli, minden egyes vállalt megajánlás egyaránt 1 pontot ér, a nem 



 

vállalt pedig 0 pontot. Az alábbi táblázatban nem szereplő megajánlás vállalását Ajánlatkérő 
nem veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti 
továbbá, hogy az ajánlattevők kötelesek legalább 3 – az alábbi táblázatban szereplő – 
megajánlást vállalni. A 3 megajánlásnál kevesebb megajánlás vállalását tartalmazó ajánlat a Kbt. 
73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. 

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik. igen: 1 pont 
nem: 0 pont 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő 
tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban. 

igen: 1 pont 
nem: 0 pont 

Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval 
történő körbekerítése.  

igen: 1 pont 
nem: 0 pont 

Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak munkanapokon napközben 
7:00-18:00 közötti időszakban végez.  

igen: 1 pont 
nem: 0 pont 

Vállalja a munkaterületen a nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által termelt 
kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását. 

igen: 1 pont 
nem: 0 pont 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 50 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra. 

igen: 1 pont 
nem: 0 pont 

Ajánlatonként a vállalt megajánlásokra adott pontokat ajánlatkérő összeadja, és az így kapott 
összpontszámokat (legkedvezőbb: a legmagasabb összpontszám) értékeli a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú mellékletének „A. A relatív 
értékelési módszerek” c. 1. Az arányosítás bb) Egyenes arányosítás pontjában foglaltak szerinti 
módszerrel. 

 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal 
kerülnek megszorzásra. A pontszám és a súlyszám szorzata az adott értékelési szempontra vonatkozó 
pont. A pontok összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legkedvezőbb ajánlatnak. A 
pontkiosztási módszerek esetében a pontszámok tizedes jegyre történő kerekítése úgy történik, hogy a 
különböző megajánlások egymástól eltérő pontszámot kaphassanak, illetve amennyiben az összes ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, úgy mind a maximális pontszámot kapja. A pontkiosztási módszerek 
esetében az ajánlatkérő a megajánlott számértéket veszi figyelembe a megadott mértékegységben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. sz. minta 

Felolvasó lap 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

Ajánlattevő megnevezése
1
:………………………………………………………………… 

 
Ajánlattevő címe

1
:…………………………………………………………………… 

 

Ajánlati ár (Kért ellenszolgáltatás összege):  Nettó Áfa Bruttó (Nettó + 
Áfa) 

……………………,-Ft ……………………,-Ft ……………………,-Ft 

Az ajánlattevő által megajánlott beépítendő 
homlokzati hőszigetelő lemez hővezetési 
tényezőjének (λ) értéke (mértékegység: 
W/mK, a vállalás 0,04 W/mK, vagy ennél 
kisebb érték kell, hogy legyen) 
(deklarál/közölt érték) 

 
 

……………………………… W/mK 

A kivitelezés vonatkozásában vállalt 
környezetvédelmi-fenntarthatósági 
vállalások (igen vagy nem) 

 
Porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik. 

igen / nem* 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb 
normának megfelelő tehergépjárművek 
alkalmazása legalább 50 %-ban. 

igen / nem* 

Felvonulási terület építőanyag tárolására 
szolgáló részének porfogó hálóval történő 
körbekerítése.  

igen / nem* 

Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát 
csak munkanapokon napközben 7:00-18:00 
közötti időszakban végez.  

igen / nem* 

Vállalja a munkaterületen a nyertes 
ajánlattevő ill. közreműködői által termelt 
kommunális hulladék szelektív gyűjtésének 
biztosítását. 

igen / nem* 

Vállalja, hogy az irodai munkák során 
felhasznált papírok 50 %-ában 
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra. 

igen / nem* 

* a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt 
húzza alá! 

 

 
Keltezés 

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők  
Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti képviselőjének  

                                                 
1
 Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők mindegyikének megnevezése, címe, továbbá a Kbt. 35. § (2) 

bekezdése szerinti képviselőjük megnevezése.  
 
 



 

cégszerű aláírása 
2. sz. minta 

 
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 

eljárásában  
Közbeszerzési eljárás elnevezése:  

Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

Az ajánlat tárgya:  
(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
 
 
 

Ajánlattevői adatlap 
 

 
Ajánlattevő megnevezése

1
:………………………………………………………………… 

 
Ajánlattevő címe

2
: ……………………………………………………….………………… 

 
Ajánlattevő postacíme

2
 :………………………………………………….………………… 

 
Ajánlattevő telefonszáma

2
: ……………………………………………………….……….. 

 
Ajánlattevő faxszáma

2
: ……………………………………………………….…………… 

 
Ajánlattevő emailcíme

2
: ……………………………………………………….…………… 

 
Ajánlattevő adószáma

2
:……………………………………………………………………… 

 
Ajánlattevő cégjegyzékszáma

2
:……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Keltezés 

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők  
Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti képviselőjének  

cégszerű aláírása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők mindegyikének megnevezése, címe, továbbá a Kbt. 35. § (2) 

bekezdése szerinti képviselőjük megnevezése.  
 
2
 Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében meg kell adni az előírt adatokat.  

 



 

 
3. sz. minta 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 

I. fejezet 
 NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

Alulírott ................../nyilatkozó személy neve/................., mint az ajánlattevő ........../ajánlattevő neve/.................................. 
(ajánlattevő székhelye: ....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:  

 
1) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 

q) pontjaiban meghatározott kizáró okok.  
 
2) A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és 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 nevének és állandó lakóhelyének bemutatására az alábbi 
nyilatkozatot teszem:  

Név:………………. Állandó lakóhely:………………………………… 
Név:………………. Állandó lakóhely:………………………………… 

VAGY 
2) A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cégnek nincs a pénzmosásról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

VAGY 
2) A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, 

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 

(AZ AJÁNLATTEVŐ A MAGÁRA NÉZVE FENNÁLLÓ 2) PONTBAN FOGLALTAKRÓL NYILATKOZZON, A TOVÁBBI 2) PONTOKAT 
TÖRÖLJE, VAGY HÚZZA ÁT!)  

 
3) Nyilatkozom továbbá, hogy az alvállalkozóim és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 

szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
4) Nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót.   
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 

II. fejezet 
 NYILATKOZAT ALKALMASSÁGRÓL 

 
Alulírott ................../nyilatkozó személy neve/................., mint a ………………/gazdasági szereplő neve/………………… (gazdasági 
szereplő székhelye vagy lakcíme:…………………………………………..) gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési 
eljárásban nyilatkozom, hogy az általam igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. 
 
Keltezés 
 
Gazdasági szereplő aláírása 

 
 



 

 
4. sz. minta 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) alapján 

 
 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy az ajánlattevő az alábbi 
személy(ek) és/vagy szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
követelmény(ek)nek: 
 
 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet 
neve, székhelye  

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek), 

mely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet és/vagy személy erőforrására (is) támaszkodik 
 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 
 
 
 
Megjegyzés: A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglaltakat is alá kell támasztania, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitását az 
ajánlattételi felhívás n.1.2) vagy n.1.3) pontjában előírt követelmény teljesítésének igazolására veszi igénybe. 
 

 
 
 
 



 

 
5. sz. minta 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:  
 
 
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az ajánlati felhívás feltételeit elfogadom, a szerződés 
megkötését és teljesítését a felolvasó lapon megadott ellenszolgáltatásért vállalom.  
 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. sz. minta 

 
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 

eljárásában  
Közbeszerzési eljárás elnevezése:  

Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

Az ajánlat tárgya:  
(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  

A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 
 

 
Ajánlattevői nyilatkozat 

 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 66. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel: 
 
Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint  

- mikro
1
-,  

- kis
1
-  

vagy  
- közép

1
 

vállalkozásnak minősülünk, 
vagy 
nem tartozunk a törvény hatálya alá

1
.  

 
 
 
 
 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
A megfelelő aláhúzandó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7. sz. minta 

 
Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 

eljárásában  
Közbeszerzési eljárás elnevezése:  

Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

Az ajánlat tárgya:  
(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  

A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) alapján 
 

 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban a következők szerint jelölöm meg  

A közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni 

Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) neve, 

székhelye (címe) 

  

  

  

  

  

 
 

VAGY 
 

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe 
alvállalkozót. 

 
 

Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

 
Ajánlattevői nyilatkozat 

 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 
Azok közül a költségvetési tételek közül, ahol meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét 
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra 
való hivatkozás szerepel, az alábbiakra tettem egyenértékű megajánlást és az egyenértékűség igazolására 
vonatkozó dokumentumokat ajánlatomhoz csatoltam, az alábbiak szerint: 

 

Költségvetési tétel megjelölése Egyenértékűség igazolására az ajánlatban benyújtott 
dokumentum megnevezése  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
VAGY 

 
 

Egyenértékű megajánlás lehetőségével az ajánlatban nem éltem. 
 
 
Keltezés 
 
 
Ajánlattevő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a 
közbeszerzési dokumentumokban szereplő minta Átláthatósági formanyomtatványt kitöltve és aláírva a 
közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződés aláírásának időpontjáig Megrendelő 
részére átadom. Amennyiben a kitöltött és aláírt Átláthatósági formanyomtatványt, mint  nyertes ajánlattevő 
Megrendelő részére a szerződés aláírásának időpontjáig nem adom át, úgy az a szerződéskötéstől történő 
visszalépésünknek minősül. 
 
 
 
 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

N y i l a t k o z a t 
 

Alulírott ................../nyilatkozó személy neve/.................,  
 

mint az alábbiakban megnevezett ajánlattevő 
 

VAGY 
 

mint az alábbiakban megnevezett ajánlattevő ajánlatban megnevezett alvállalkozója 
 
képviselőjeként  nyilatkozom,  
 
hogy a fent nevezett építési beruházás beszerzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak 
alkalmazásával kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton az 
ajánlattételi felhívásban megadott címről az ajánlattételi határidő lejártáig elértem: 
 
Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ajánlattevő székhelye (címe): …………………………………………………………………… 
 
Alvállalkozó neve:………………………………………………………………………………………(csak akkor kell kitölteni, ha a 
közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevő ajánlatban megnevezett alvállalkozója érte elektronikusan) 
 
Alvállalkozó székhelye (címe):………………………………………………………………………………………(csak akkor kell kitölteni, 
ha a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevő ajánlatban megnevezett alvállalkozója érte elektronikusan) 
 
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton történő elérésének időpontja: 2017. április hónap ……nap 
…….óra …….perc 
 
 
Kelt: ………………………………-on, 2017. április hó………napján 
 
…………………………………………………………….. 
         nyilatkozó személy aláírása 
 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 
 

 



 

11. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az 
ajánlattételi a felhívásban megkövetelt felelősségbiztosítást megkötjük, vagy a meglévő felelősségbiztosítást 
ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően kiterjesztjük. 
 
 
 
 
 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 
A közbeszerzés tárgyából (Kbt. 8. § (3) bekezdése szerinti építési beruházás, ide nem értve a tervezési 

tevékenységet) származó árbevételről szóló nyilatkozat: 
 

Alulírott ................../nyilatkozó személy neve/................., mint a ………………/gazdasági szereplő 
neve/………………… (gazdasági szereplő székhelye vagy lakcíme:…………………………………………..) gazdasági szereplő 
képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő  

 
mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő 

VAGY 
mint a  …………………….……………………..ajánlattevő részére a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

 
a fenti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan 
éves beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Kbt. 8. § (3) bekezdése szerinti építési beruházás, ide nem 
értve a tervezési tevékenységet) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele 
 

………………………………………..,-Ft. 
 

 
 

 
 

Keltezés 
 
Gazdasági szereplő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt 
ajánlattevő az ajánlattételi felhívás  
 

n.1.1) pontjában 
 

előírt követelménynek megfelel. 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

 
 

Igazolás az ajánlattételi felhívás n.1.2) pontjában előírt követelmény igazolásához 
 

Igazolás 
 

Alulírott ................../nyilatkozó személy neve/................., mint az alábbiakban megnevezett megrendelő 
képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a ………………/gazdasági szereplő neve/………………… (gazdasági 
szereplő székhelye vagy lakcíme:…………………………………………..) által teljesített, alábbiakban részletezett 
szerződésről: 
 
 A szerződést kötő felek megnevezése, címe: 
Megrendelő: 
- neve: …………… 
- címe: …………… 
Vállalkozó: 
- neve: …………… 
- címe: …………… 
 
A szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való 
megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen): ………….. 
 
Az ellenszolgáltatás nettó összege (nettó Ft-ban): …………… 
 
A teljesítés ideje (műszaki átadás-átvétellel/teljesítésigazolással/ elismert időpont év/hónap/nap 
bontásban):……………. 
 
A teljesítés helye:……………. 
 
Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 
 

 
Keltezés 
 
Megrendelő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. sz. minta 
 

Monor Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt nyílt 
eljárásában  

Közbeszerzési eljárás elnevezése:  
Monori középületek energetikai korszerűsítése - KEHOP-5.2.9. pályázat keretében: 

I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 
II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 

 
Az ajánlat tárgya:  

(a nem megfelelőt törölje, vagy húzza át, vagy a megfelelőt húzza alá) 
I. rész: Ady Úti Általános Iskola teljes épülete 

II. rész: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium „B” épülete 
 

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében írt, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat.  
A nyilatkozat I. és II. fejezetből áll. 

 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) képviselője a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt 
ajánlattevő az ajánlattételi felhívás  
 

n.1.2) pontjában 
 

előírt követelménynek megfelel. 
 
Keltezés 
 
Ajánlattevő aláírása 
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