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nyilatkozat
Referencia(k)
Azoknak
a
szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezése, és az
eljárást megindító felhívás M2. pontja
szerinti pozíció megjelölése, akiket az
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
- Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott
szakember munkaviszony, vagy milyen
más jogviszony (pl. megbízási) alapján
kerül a teljesítésbe bevonásra.
Szakember tekintetében a jogosultság
érvényességét igazoló dokumentumok
(kamarai határozat) egyszerű másolatban
Szakember tekintetében az előírt
képzettséget igazoló iskolai oklevél
másolata és az előírt szakmai gyakorlatot
alátámasztó önéletrajz saját kezűleg
aláírt példánya

Rendelkezésre állási nyilatkozat

Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet
részéről

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
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat
Aláírási címpéldány / aláírás minta
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti
nyilatkozat
Üzleti titok körének maghatározása
Az idegen nyelven benyújtott iratok
esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű
fordítás vagy az ajánlattevő által készített
vagy készíttetett felelős fordítás. Utóbbi
esetben nyilatkozat, hogy a fordítás
tartalma mindenben megegyezik az

ajánlattevő külön-külön köteles csatolni
Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet

I

X

Ajánlattevő nyilatkozata
Nyilatkozatminták 9. sz. melléklet

I

X

Amennyiben
nyilvántartásban
ellenőrizhető

I

X

I

X

I

X

az
elektronikus
szereplés
nem

Amennyiben a megjelölt szakember az 1.
pontban
rögzített
magyarországi
kamarai nyilvántartásban (névjegyzék)
nem szerepel
Az alkalmasság igazolására megjelölt
szakembernek nyilatkozni szükséges,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén
tárgyi
közbeszerzési
eljárás
eredményeként
megkötésre
kerülő
szerződés teljesítése alatt rendelkezésre
fog állni.
Nyilatkozatminták 10. sz. melléklet
Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet
adott esetben nemleges nyilatkozat is
csatolandó

I

X

Nyilatkozatminták 4. sz. melléklet

I

X

adott esetben

I

X

Nyilatkozatminták 2/A. sz. melléklet
Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet
adott esetben meghatalmazás

I
I
N
I

X
X
X

adott esetben Kbt. 44. § alapján

I

X

adott esetben

N

X

Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet

X

X
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idegen nyelvű okirattal.
Kitöltött árazatlan költségvetés (SZAKMAI
AJÁNLAT)
Nyilatkozat, hogy a tárgyi munkákat a KD
alapján elvégzi. Ismertetni köteles a KD
előírásaitól esetlegesen eltérő (de azzal
egyenértékű) műszaki tartalmakat. Az
egyenértékűséget
igazolnia
kell
(321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (6)
bek) (SZAKMAI AJÁNLAT)
a III.1.3) M2.c. pont alapján megajánlott
szakember
szakmai
nyilatkozata
(önéletrajz)
Ajánlati
biztosíték
bocsátásának igazolása
Nyilatkozat
vonatkozásában

rendelkezésre

felelősségbiztosítás

Jogelőd bármely adatának felhasználása
esetén a jogutódlás tényét, körülményeit
bizonyító cégiratok, így különösen a
szétválási, kiválási szerződés, valamint a
cégbírósági végzés(ek)
Nyilatkozat
vonatkozásában

változásbejegyzés

A
cégbírósághoz
benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről
a
cégbíróság
által
megküldött igazolás
Az ajánlat 1 db elektronikus (másolati)
példányban

kitöltve és cégszerűen aláírva (az árazott
költségvetést XLS verzióban is csatolni
kell)

I

X

Ajánlattevő nyilatkozata
Nyilatkozatminták 5. sz. melléklet

I

X

(„0” értéket meghaladó megajánlás
esetén), amelyből az értékelési szempont
szerinti teljesítés megállapítható (projekt
ismertetése, teljesítés helye, betöltött
pozíció).
Nyilatkozatminták melléklet

I

X

I

X

Ajánlattevő nyilatkozni köteles, hogy a
szerződéskötés időpontjára az előírt
felelősségbiztosítást igazolja
Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet

I

X

adott esetben

N

X

Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet
adott esetben nemleges nyilatkozat
csatolása kötelező

I

X

adott esetben

N

X

CD/DVD

N

X

X
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