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Benyújtandó iratok jegyzéke 
Tisztelt Gazdasági szereplő! Ajánlatkérő üdvözli a Tisztelt Gazdasági szereplőt! Kérjük, hogy a jelen dokumentumot, 

közbeszerzési eljárást megindító felhívást és valamennyi kapcsolódó közbeszerzési dokumentumot alaposan áttanulmányozni 
szíveskedjék tekintettel arra, hogy egyes feltételeknek való meg nem felelés az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti. 

A gazdasági szereplő és valamennyi, általa az eljárásba bevont személy kötelessége az közbeszerzési dokumentumokban közölt 
információkat bizalmasan kezelni. Erről, valamint az eljárás során megismert valamennyi információról illetéktelen harmadik személy 
részére nem szolgáltatható ki semmilyen részlet/információ! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az ajánlat részeként benyújtandó 
igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 

Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok Megjegyzés 

Felolvasólap  

Tartalomjegyzék az ajánlatban lévő iratok címeinek felsorolása a konkrét 
oldalszám megjelölésével 

Kizáró okokra vonatkozó dokumentumok 
[Kbt. 62. § (1) és (2) bek.] a vonatkozó felhívás feladásának napját követően keletkezett 

nyilatkozatok/dokumentumok 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
értelmében 

Kamarai tagságról szóló igazolás [eljárást megindító felhívás 
III.1.1) Sz1.a.) pont] 

adott esetben 
(amennyiben az ajánlatkérő által kért tagság igazolás a Magyar 
Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara 
cégnyilvántartásában megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő 
ellenőrzi. Ezen esetben igazolás csatolása az ajánlatban nem 
szükséges) 

Referencia(k)  

Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek (szervezetek) vonatkozásában 

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése az 
eljárást megindító felhívás III.1.) pont M2. a.-d. pont szerinti 
pozíció megjelölésével (7. és 8. sz. nyilatkozat minták) 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében az 
ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol 
az adott jogosultság ellenőrizhető 

adott esetben 
amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember 
rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, 
magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) 
szerepléssel 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében a 
jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai 
határozat) 

adott esetben 
amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember 
rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, 
magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) 
szerepléssel, de az elektronikus nyilvántartásban szereplés 
nem ellenőrizhető 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében az előírt adott esetben 
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képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt 
szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt 
példánya 

amennyiben a megjelölt szakember eljárást megindító felhívás 
III.1.) pont M2. 1. pontban rögzített magyarországi kamarai 
nyilvántartásban nem szerepel 

Az teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajza 

adott esetben 
amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás III.1.3) 
M2. pont a. és b. alpontjaiban meghatározott (értékelési 
részszempontokkal érintett) szakemberek vonatkozásában, 
velük kapcsolatban többlettapasztalati időt kíván megajánlani  
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett; 
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör 
megjelölése; 
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja 
év/hónap pontossággal 

Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek 
nyilatkozniuk szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége esetén 
tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 
szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fognak állni 

 

Ajánlattevőnek a megajánlott értékek alátámasztására az 
ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
mindkét értékelési szempont vonatkozásában, melyben 
megjelöli az 
alábbiakat: 
1. szakember neve; 
2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése; 
3. szakember többlet (értékelésre kerülő) gyakorlati ideje; 

A 2. és 3. értékelési részszempontokra tett megajánlás 
alátámasztása tekintetében  

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása  
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
az eljárást megindító felhívás III.1.3) M2. pont a.-d. 
alpontjaiban meghatározott és nyertessége esetén az általa 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel 
időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak 
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban 

 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy 
nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek 
rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
érvényes, jelen felhívás III.1.3) M2. pont a.-d. alpontjaiban 
meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki 
Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés 
megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. 
Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. 

 

Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie 
ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében 
megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik 
legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-
vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, 
melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, 
feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte. 

 

Közös ajánlattevők közötti megállapodás közös ajánlattétel esetén 
Aláírási címpéldány/aláírás minta adott esetben meghatalmazás 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példány 
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A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat  
A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozat adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 
adott esetben – ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva 
felel meg 

A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés 
szerinti nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet részéről 

adott esetben – ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva 
felel meg 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt 

adott esetben 
a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével 

Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában 

- folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás 
esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás 

- ellenkező esetben nemleges nyilatkozat 
Üzleti titok esetén indokolás  
Elektronikus másolati ajánlati példány (CD/DVD) jelszó nélkül olvasható pdf file formátumban 

 


