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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 (1. sz. melléklet)  

Tartalomjegyzék az ajánlatban lévő iratok címeinek felsorolása a konkrét 
oldalszám megjelölésével 

Kizáró okokra vonatkozó dokumentumok (3. sz. melléklet) 
[Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont]  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont tekintetében irányadóak 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § 
g) pont gb) alpontjában foglaltak 

a vonatkozó felhívás feladásának napját követően 
keletkezett nyilatkozatok/dokumentumok 

Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében (3. sz. 
melléklet) 
Referencia(k) (A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdés a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által 
adott igazolással kell igazolni! Az igazolásnak a 7. sz. melléklet 
szerinti minimális tartalmi elemeket kell tartalmaznia.) 

M1. alkalmasság 

Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek 
(szervezeteknek) a megnevezésével, és a felhívás III.1.3) M2. pontja 
szerinti pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni 
a teljesítésbe (8. sz. melléklet) 

M2. alkalmasság 

Ajánlattevő nyilatkozata annak vonatkozásában, hogy az eljárást 
megindító felhívás III.1.3) M2. pontja alapján megajánlott 
szakemberrel milyen jogviszonyban áll (8. sz. melléklet) 

 

Amennyiben a megajánlott szakember 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban 
(névjegyzékben) szerepel, úgy az ajánlatban fel kell tüntetni azon 
elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. 
(8. sz. melléklet) 
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem 
ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló 
dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő 
benyújtása kötelező 

M2. alkalmasság igazolása abban az esetben, amennyiben 
a szakember kamarai nyilvántartásban szerepel 
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Csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata 
és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját 
kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az 
adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni: az 
általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység 
kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal) 

M2. alkalmasság igazolása abban az esetben, amennyiben 
a megjelölt szakember magyarországi kamarai 
nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel 

Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (9. sz. melléklet) 

Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek 
nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége esetén 
tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre 
kerülő szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni 

A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) 
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az 
ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt 
biztosítékot határidőben rendelkezésre fogja bocsátani 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a tárgyi munkákat a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá 
amelyben ajánlattevő adott esetben ismerteti a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban 
rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen 
eltérő (de azzal egyenértékű) felhasználásra kerülő anyagok, illetve 
a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki 
jellemzőit (6. sz. melléklet) 

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatban 
igazolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) 
bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével 

Az AF III.1.3) M2. alapján megajánlott szakember szakmai 
önéletrajza, amelyből az értékelési szempont szerinti teljesítés 
megállapítható (projekt ismertetése, teljesítés helye, betöltött 
pozíció). 

Az AF II.2.5) 3. sz. értékelési szempontra tett „0” értéket 
meghaladó megajánlás esetén 

Közös ajánlattevők közötti megállapodás (4. sz. melléklet) közös ajánlattétel esetén 
Aláírási címpéldány/aláírás minta adott esetben meghatalmazás 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet) eredeti aláírt példány 
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet)  

Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában (2. sz. melléklet) 

- 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 

Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás vonatkozásában (2. sz. 
melléklet) 

Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszti 

Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
vonatkozásában (2. sz. melléklet) adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező 

Az AF II.2.5) 3. értékelési szempontra vonatkozó („0” értéktől 
nagyobb) megajánlás esetén nyilatkozatban be kell mutatni a 
vonatkozó teljesítés kezdő és befejező dátumát (év/hó/nap); a 
szakmai tapasztalattal érintett projekt rövid bemutatását és 
betöltött feladatkört. Ajánlattevő köteles megjelölni az ajánlatban 
benyújtandó értékelés alá kerülő szakemberre vonatkozó 
nyilatkozatban pontosan azt az időszakot is, amit a szakember 
alkalmassága igazolására kíván majd figyelembe venni. 
(2. sz. melléklet) 

Kizárólag az AF II.2.5) 3. értékelési szempontra vonatkozó 
„0” értéktől nagyobb megajánlás esetén 

SZERVEZET IGÉNBEVÉTELE ESETÉN csatolni kell 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 

Irányadóak a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglalt 
rendelkezések 
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időtartama alatt 

Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet részéről (5. sz. melléklet) 
Azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények) 
megjelölése, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő 
ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik 

Üzleti titok esetén indokolás  

A kitöltött ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS kinyomtatva, hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva és 
elektronikusan is (.xls vagy .xlsx formátumban) 

Elektronikus másolati ajánlati példány (CD/DVD) 

az elektronikus másolati példánynak tartalmaznia kell: 
- az árazott költségvetés .xls vagy .xlsx formátumú 

verzióját is  
- a teljes nyomtatott ajánlatot jelszó nélkül olvasható 

pdf file formátumban 
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