
1. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJAI ALAPJÁN1

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében

Alulírott  ………………………  (név),  mint  a(z)  …………………………..  (ajánlattevő  neve,  címe)
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

1) alvállalkozó(ka)t a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően igénybe kívánok venni 
az alábbi részek teljesítéséhez2:

a közbeszerzésnek azon része/részei, amelynek teljesítésében alvállalkozó közreműködni fog

2) a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b)  pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti részek (1. pont)
tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az alábbiak: 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)

(alvállalkozó megnevezése, címe, adószáma)

a közbeszerzésnek az 1. pont szerinti azon
része/részei, amelynek teljesítésében az

alvállalkozó közreműködni fog

Kelt: ………………, ………………………

...................................................
(aláírás)

1 Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.
2 Nemleges válasz esetén kérjük beírni: „Nincs a közbeszerzésnek ilyen része.”



2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 73. § (4)-(5) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRTAKRÓL3

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében

Alulírott  …………………………(név),  mint  a(z)  ………………………………..(ajánlattevő  neve,  címe)

kötelezettségvállalásra  jogosult  képviselője  nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt  szervezet  által

benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és

munkajogi  követelményeknek,  amelyeket  a  jogszabályok  vagy  kötelezően  alkalmazandó  kollektív

szerződés,  illetve  a  Kbt.  4.  mellékletében  felsorolt  környezetvédelmi,  szociális  és  munkajogi

rendelkezések írnak elő. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatot a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős

miniszter  által  minden  évben  rendelkezésére  bocsátott  adatszolgáltatás  alapján  –  által  kiadott,  a

Magyarországon  egyes  ágazatokban  alkalmazandó  kötelező  legkisebb  munkabérről  szóló

tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével állítottam össze.

Kelt: ……………………, ………………………

...................................................

(aláírás)

3Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.



3. számú melléklet

NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRŐL4

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében

Alulírott  …………………………(név),  mint  a(z) ………………………………..(ajánlattevő  neve,  címe)
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy  a szerződés teljesítéséhez igényt tartok az
Ajánlatkérő által biztosított előleg igényléséhez / nem tartok igényt előleg igénylésére.5

A(z) ………………………………… (ajánlattevő neve) által igényelt előleg összege (max. a nettó teljes
ellenszolgáltatás  5  %-ának  megfelelő  összeg)  a(z)  …………  számú  részfeladatban:  nettó
…………………………….Ft.

Nyilatkozom annak elfogadásáról, hogy a részünkre folyósított előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával  összhangban  a  hatályos  jogszabályokban  foglaltaknak  megfelelően  vagyunk  kötelesek
felhasználni.6

Nyilatkozom továbbá, annak elfogadásáról, hogy az általunk igényelt előleg összege a végszámlában
kerül elszámolásra, oly módon, hogy annak összegével csökkentésre kerül a végszámla összege.7

Kelt: ……………………, ………………………

...................................................

(aláírás)

4 Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.
5 A megfelelő részt szükséges meghagyni!
6 Előleg igénylése esetén releváns rész. Kérjük nemleges esetben törölni a nyilatkozatból!
7 Előleg igénylése esetén releváns rész. Kérjük nemleges esetben törölni a nyilatkozatból!



4. számú melléklet

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében

Alulírott ……………………………………(név),  mint a(z)  ………………………………..(ajánlattevő neve,

címe)  kötelezettségvállalásra jogosult képviselője  ezúton  nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az

ajánlattételi  felhívásban  előírtaknak  megfelelő  általános  építés-szerelési  felelősségbiztosítással

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogunk.

Kelt: ……………………, ………………………

...................................................

(aláírás)



5. számú melléklet

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT MAGASÉPÍTÉSI SZAKEMBER SZAKMAI
TAPASZTALATÁRÓL

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

……………… részében

Alulírott  ………………………  (név),  mint  a(z)  …………………………..  (ajánlattevő  neve,  címe)
kötelezettségvállalásra jogosult  képviselője  ezúton nyilatkozom,  hogy a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás
ajánlattevőjeként az alábbi magasépítési szakembert kívánjuk bevonni a szerződés teljesítése során és
szakmai tapasztalatát bemutatni az 1. értékelési részszempont körében:

 Szakember neve: .…………………………………….

 Szakember szakirányú iskolai végzettsége/képzettsége: ……..……………………………..

 Végzettség megszerzésének időpontja: (év, hó, nap) ……………………………………

 Végzettség megszerzésének helye: (intézmény megnevezése) …………………………………….

 Szakember jogviszonya ajánlattevővel:
(munkajogviszony, munkavégzésre irányuló más jogviszony,
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszony): …………………………………….

 Szakember 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R
szakterületi (vagy azzal egyenértékű) jogosultsághoz szükséges
szakmai tapasztalata megszerzésének időpontja: (év,hó) ……..……………….. 

Szakember értékelési részszempontnak megfelelő
szakmai tapasztalata Magasépítési részszakterületen MV-

É-R

(Korábbi elvégzett projektek megnevezése és a szakember által
abban elvégzett tevékenység leírása)

Projekt kezdő időpontja

(év,hó)

Projekt befejező időpontja

(év,hó)



Kelt: ………………, ………………………

...............................................
(ajánlattevő aláírása)

Alulírott  ……………………… (szakember neve),  mint a(z)  ………………………….. (ajánlattevő neve,
címe) által a tárgyi közbeszerzési eljárásban bevont magasépítési szakember nyilatkozom, hogy a fenti
adatok a valóságnak megfelelnek és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során
rendelkezésre fogok állni.

Kelt: ………………, ………………………

...............................................
(szakember aláírása)



6. számú melléklet

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT ÉPÍTMÉNYGÉPÉSZETI SZAKEMBER SZAKMAI
TAPASZTALATÁRÓL

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

1. részében

Alulírott  ………………………  (név),  mint  a(z)  …………………………..  (ajánlattevő  neve,  címe)
kötelezettségvállalásra jogosult  képviselője  ezúton nyilatkozom,  hogy a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás
ajánlattevőjeként  az alábbi  építménygépészeti  szakembert  kívánjuk bevonni  a szerződés teljesítése
során és szakmai tapasztalatát bemutatni a 2. értékelési részszempont körében:

 Szakember neve: .…………………………………….

 Szakember szakirányú iskolai végzettsége/képzettsége: ……..……………………………..

 Végzettség megszerzésének időpontja: (év, hó, nap) ……………………………………

 Végzettség megszerzésének helye: (intézmény megnevezése) …………………………………….

 Szakember jogviszonya ajánlattevővel:
(munkajogviszony, munkavégzésre irányuló más jogviszony,
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszony): …………………………………….

 Szakember 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG-R
szakterületi (vagy azzal egyenértékű) jogosultsághoz szükséges
szakmai tapasztalata megszerzésének időpontja: (év,hó) ……..……………….. 

Szakember értékelési részszempontnak megfelelő
szakmai tapasztalata Építménygépészeti

részszakterületen MV-ÉG-R

(Korábbi elvégzett projektek megnevezése és a szakember által
abban elvégzett tevékenység leírása)

Projekt kezdő időpontja

(év,hó)

Projekt befejező időpontja

(év,hó)



Kelt: ………………, ………………………

...............................................
(ajánlattevő aláírása)

Alulírott  ……………………… (szakember neve),  mint a(z)  ………………………….. (ajánlattevő neve,
címe) által a tárgyi közbeszerzési eljárásban bevont építménygépészeti szakember nyilatkozom, hogy a
fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése
során rendelkezésre fogok állni.

Kelt: ………………, ………………………

...............................................
(szakember aláírása)



7. számú melléklet

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKEMBER SZAKMAI
TAPASZTALATÁRÓL

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

2. részében

Alulírott  ………………………  (név),  mint  a(z)  …………………………..  (ajánlattevő  neve,  címe)
kötelezettségvállalásra jogosult  képviselője  ezúton nyilatkozom,  hogy a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás
ajánlattevőjeként  az  alábbi  közlekedésépítési  szakembert  kívánjuk  bevonni  a  szerződés  teljesítése
során és szakmai tapasztalatát bemutatni a 2. értékelési részszempont körében:

 Szakember neve: .…………………………………….

 Szakember szakirányú iskolai végzettsége/képzettsége: ……..……………………………..

 Végzettség megszerzésének időpontja: (év, hó, nap) ……………………………………

 Végzettség megszerzésének helye: (intézmény megnevezése) …………………………………….

 Szakember jogviszonya ajánlattevővel:
(munkajogviszony, munkavégzésre irányuló más jogviszony,
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszony): …………………………………….

 Szakember 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ-R
szakterületi (vagy azzal egyenértékű) jogosultsághoz szükséges
szakmai tapasztalata megszerzésének időpontja: (év,hó) ……..……………….. 

Szakember értékelési részszempontnak megfelelő
szakmai tapasztalata Közlekedésépítési

részszakterületen MV-KÉ-R

(Korábbi elvégzett projektek megnevezése és a szakember által
abban elvégzett tevékenység leírása)

Projekt kezdő időpontja

(év,hó)

Projekt befejező időpontja

(év,hó)



Kelt: ………………, ………………………

...............................................
(ajánlattevő aláírása)

Alulírott  ……………………… (szakember neve),  mint a(z)  ………………………….. (ajánlattevő neve,
címe) által a tárgyi közbeszerzési eljárásban bevont közlekedésépítési szakember nyilatkozom, hogy a
fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése
során rendelkezésre fogok állni.

Kelt: ………………, ………………………

...............................................
(szakember aláírása)



8. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT8

az „Építési munkák vállalkozási szerződés alapján az „Akadálymentes horgász turisztikai
desztináció kialakítása a Lőrintei-tónál” című, TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00008 azonosító számú

projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében

Alulírott  …………………………(név),  mint  a(z)  ………………………………..(ajánlattevő  neve,  címe)
kötelezettségvállalásra jogosult  képviselője  kijelentem, hogy az ajánlattételi  felhívásban előírt  kizáró
okok az általam képviselt ………………………………..(ajánlattevő neve) tekintetében nem állnak fenn.

Kelt: ……………………, ………………………

...................................................

(aláírás)

8 Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.


