
 

I R A T M I N T Á K 

 
 

FIGYELEM! 

 

 

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az 

alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség 

megállapítására, ellenőrzésére.  

 

 

Az Ajánlatkérő bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban 

történő benyújtását is elfogadja. 

 

Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által 

rendelkezésre bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által 

előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, 

amennyiben annak alapján az alkalmasság, érvényesség feltétele egyértelműen 

megállapítható. 

 

A Dokumentáció mellékleteként meghatározott nyilatkozat mintákat Ajánlatkérő 

kitölthető formában (doc formátumban) is rendelkezésre bocsátja. 

 

Az iratmintákon kívül, az ajánlathoz csatolandó a Felhívás/Dokumentáció alapján 

előírt, további dokumentumok, okiratok is!!! 

 

Kapacitást nyújtó szervről abban az esetben kell nyilatkozni, ha az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolása érdekében másik szerv kapacitásaira támaszkodik! 

 

 



1. sz. iratminta 

 

FELOLVASÓLAP 

(A Kbt. 66. § (5) bekezdésére figyelemmel) 

(Benyújtandó eredetben) 

 
„a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” 

című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

 
a. Neve: ...................................................................................................................... ….. 

b. Székhelye: ....................................................................................................................  

c. Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám:……………………. 

d. Adószáma:……………………………………………………………………. 

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ......................... ………………………………. 

f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet 

Neve:  ..............................................................................................................  

telefonszáma:  .................................................................................................  

fax:  .................................................................................................................  

e-mail:  ............................................................................................................  

2. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes további gazdasági szereplő: 

a. Neve: ............................................................................................................................  

b. Székhelye: ....................................................................................................................  

c. Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám: …………………… 

d. Adószáma:…………………………………………………………………………… 

e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ..........................................................................  

f.  

3. Kijelentem, hogy az alábbi rész(ek) tekintetében nyújtok be ajánlatot: 
(kérjük a négyzetbe vagy mellé tett, jól látható „X” jellel bejelölni): 

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság 4 épületén                                □ 

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság 5 épületén                                 □ 

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság 5 debreceni épületén                 □ 

 
 



4. A bírálati részszempontokra tett ajánlattevői megajánlások: 

 

Az 1. rész tekintetében a bírálati részszempontokra tett ajánlattevői 

megajánlások: 

 
Értékelésre kerülő ajánlati elemek: 

 

 

S.sz. Részszempont Ajánlat 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) … Ft 

2. Késedelmi teljesítési kötbér mértéke (a teljes 

nettó vállalkozási díj %-a/nap-ban kifejezve, 

minimum a teljes nettó vállalkozási díj 

0,2%/nap, legkedvezőbb vállalás a teljes 

nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap) 

 

 

 

… %/nap 

3. Meghiúsulási kötbér mértéke (a teljes nettó 

vállalkozási díj %-ában kifejezve, minimum 

a teljes nettó vállalkozási díj 15,00 %-a, 

legkedvezőbb vállalás a teljes nettó 

vállalkozási díj 25,00 %-a) 

 

 

… % 

4. Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követő naptól kezdődően (hó): 

(minimum 144 hónap, legkedvezőbb vállalás 

maximum 240 hónap) 

 

… hónap 

5. Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás 

időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követő naptól kezdődően 

(hó): (minimum 12 hónap, legkedvezőbb 

vállalás maximum 60 hónap) 

 

… hónap 

6. A kivitelezői jótállás ideje alatt vállalt 

hibaelhárítási határidő (nap): (minimum 15 

nap, legkedvezőbb vállalás maximum 3 nap) 

 

… nap 

 

 

 

Kelt: ____________________, 2017. ________ hó ___ nap 

 

 

 

 

 

          ________________________ 

 Cégszerű aláírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 2. rész tekintetében a bírálati részszempontokra tett ajánlattevői 

megajánlások: 

 
Értékelésre kerülő ajánlati elemek: 

 

 

S.sz. Részszempont Ajánlat 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) … Ft 

2. Késedelmi teljesítési kötbér mértéke (a teljes 

nettó vállalkozási díj %-a/nap-ban kifejezve, 

minimum a teljes nettó vállalkozási díj 

0,2%/nap, legkedvezőbb vállalás a teljes 

nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap) 

 

 

 

… %/nap 

3. Meghiúsulási kötbér mértéke (a teljes nettó 

vállalkozási díj %-ában kifejezve, minimum 

a teljes nettó vállalkozási díj 15,00 %-a, 

legkedvezőbb vállalás a teljes nettó 

vállalkozási díj 25,00 %-a) 

 

 

… % 

4. Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követő naptól kezdődően (hó): 

(minimum 144 hónap, legkedvezőbb vállalás 

maximum 240 hónap) 

 

… hónap 

5. Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás 

időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követő naptól kezdődően 

(hó): (minimum 12 hónap, legkedvezőbb 

vállalás maximum 60 hónap) 

 

… hónap 

6. A kivitelezői jótállás ideje alatt vállalt 

hibaelhárítási határidő (nap): (minimum 15 

nap, legkedvezőbb vállalás maximum 3 nap) 

 

… nap 

 

 

 

Kelt: ____________________, 2017. ________ hó ___ nap 

 

 

 

 

 

          ________________________ 

 Cégszerű aláírás 



A 3. rész tekintetében a bírálati részszempontokra tett ajánlattevői 

megajánlások: 

 
Értékelésre kerülő ajánlati elemek: 

 

 

S.sz. Részszempont Ajánlat 

1. Nettó vállalkozási díj (Ft) … Ft 

2. Késedelmi teljesítési kötbér mértéke (a teljes 

nettó vállalkozási díj %-a/nap-ban kifejezve, 

minimum a teljes nettó vállalkozási díj 

0,2%/nap, legkedvezőbb vállalás a teljes 

nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap) 

 

 

 

… %/nap 

3. Meghiúsulási kötbér mértéke (a teljes nettó 

vállalkozási díj %-ában kifejezve, minimum 

a teljes nettó vállalkozási díj 15,00 %-a, 

legkedvezőbb vállalás a teljes nettó 

vállalkozási díj 25,00 %-a) 

 

 

… % 

4. Napelemekre vonatkozó jótállás időtartama a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követő naptól kezdődően (hó): 

(minimum 144 hónap, legkedvezőbb vállalás 

maximum 240 hónap) 

 

… hónap 

5. Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás 

időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követő naptól kezdődően 

(hó): (minimum 12 hónap, legkedvezőbb 

vállalás maximum 60 hónap) 

 

… hónap 

6. A kivitelezői jótállás ideje alatt vállalt 

hibaelhárítási határidő (nap): (minimum 15 

nap, legkedvezőbb vállalás maximum 3 nap) 

 

… nap 

 

 

 

Kelt: ____________________, 2017. ________ hó ___ nap 

 

 

 

 

 

          ________________________ 

 Cégszerű aláírás 



2. sz. iratminta 

 

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSEK 

 

 

(EXCEL FORMÁTUMBAN MELLÉKELVE valamennyi rész valamennyi teljesítési 

helyszínét érintően) 

 

 

 

Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés(eke)t kitöltve kell 

csatolni az ajánlathoz mind cégszerűen aláírva nyomtatva, mind pedig excelben is 

elektronikus formában (CD-re, vagy egyéb elektronikus adathordozóra) lementve. 

 

 

 

 

 



3. sz. iratminta 

Céginformációs lap 

AJÁNLATTEVŐ / ALVÁLLALKOZÓ / ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN 

RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐ
1
 

 

a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” 

című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

 

Cég neve:  

Cégjegyzékszám  

Nyilvántartó cégbíróság neve  

Adószáma:  

Címe (székhelye):  

- irányítószám  

- település  

- utca, házszám  

- telefonszám  

- telefaxszám  

- E-mail cím  

- Internet (URL) cím  

Cégjegyzésre jogosult vezetők 

 neve; 

 beosztása; 

 telefonszáma 

 

Jelen eljárásban nyilatkozattételre 

jogosult személy 

 

- neve  

- telefonszáma  

- telefax száma  

- E-mail címe  

A számlát vezető pénzintézet neve, 

címe és a számla száma: 

 

 

Kelt: ____________________, 2017. ________ hó ___ nap 

 
 

          ________________________ 

 Cégszerű aláírás 

                                           
1 A nem kívánt szöveg törlendő vagy egyéb, egyértelmű módon jelölendő a nyilatkozó szervezet státusza! Ezt az 

adatlapot ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplőnek is külön-külön be kell nyújtania! 



4. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
2
 

a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan 

 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) _________________________ 

 (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE 

rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 

épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m 

 

a) hogy megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának, Ajánlati dokumentációjának és 

mellékleteinek valamint az Ajánlati dokumentáció szerves részét képező, a Kbt. 56. §-a, 

valamint a Kbt. 114.§ (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)nak feltételeit, 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után és azok ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudomásul véve teszünk 

ajánlatot a Kbt. alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásukra Kijelentjük, hogy 

amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést az ajánlatban 

meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük; 

 

b) hogy elfogadjuk az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként lévő szerződés-tervezetet, 

szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául; 

 

c) hogy amennyiben nyertes Ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést 

megkötjük, és a szerződést teljesítjük az eljárást megindító felhívásban, Ajánlati 

dokumentációban és mellékleteiben valamint az Ajánlati dokumentáció szerves részét 

képező, a Kbt. 56. §-a, valamint a Kbt. 114.§ (6) bekezdése szerinti kiegészítő 

tájékoztatás(ok)ban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

                                           
2 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 

 



Kifejezetten nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a szerződés ajánlati felhívásban 

meghatározott időpontban történő aláírására, annak teljesítésére az előbbiek alapján az 

ajánlatunkban megadásra kerülő nettó ellenérték(ek) mellett kötelezettséget vállalunk. 

 

Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek és 

képesek vagyunk a dokumentációban meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyt 

létesíteni és a szerződést teljesíteni. A közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a megnevezett 

személyek jogosultak a szerződés aláírására: ……………………………………… < név, 

beosztás > 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlati felhívás IV.2.5) pontja értelmében a végleges 

ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig kötve vagyunk ajánlatunkhoz. Az 

ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta 

előtt az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  

 

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati dokumentációt, és az 

abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem 

közvetlenül nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerezési eljárás ………..része szerinti ajánlatom keretében 

teszem. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                            

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 



5. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan
3
 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény szerint: 

 mikrovállalkozásnak minősülünk 

 kisvállalkozásnak minősülünk 

 középvállalkozásnak minősülünk 

 nem tartozunk a törvény hatálya alá.
4
 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                           

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 

 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. Törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez 

esetben a „nem tartozunk a törvény hatálya alá” rész az aláhúzandó! 
 

  

                                           
3 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 
4 A megfelelő aláhúzandó! Kizárólag egy adatsor jelölhető meg! 



6. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében
5
 

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ 

(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel 

 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében elnevezéssel 

meghirdetett közbeszerzési eljárás eljárásban az általam képviselt  ajánlattevő a szerződés 

teljesítéséhez 

 

 

a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.
* 

 

 

b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni:
 ** 

 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                            

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 
* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó. 
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok). 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon 

munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül. 

 

  

                                           
5 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



6. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében
6
 

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ 

(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel 

 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében elnevezéssel 

meghirdetett közbeszerzési eljárás eljárásban az általam képviselt  ajánlattevő a szerződés 

teljesítéséhez 

 

 

a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.
* 

 

 

b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni:
 ** 

 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                            

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 
* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó. 
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok). 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon 

munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül. 

 

  

                                           
6 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



 

6. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében
7
 

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ 

(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel 

 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében elnevezéssel 

meghirdetett közbeszerzési eljárás eljárásban az általam képviselt  ajánlattevő a szerződés 

teljesítéséhez 

 

 

a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.
* 

 

 

b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni:
 ** 

 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                            

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 
* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó. 
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok). 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon 

munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül. 

 

  

                                           
7 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



 

7. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében
8
 

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ 

(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel 

n y i l a t k o z o m , 

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam 

képviselt  ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez 

 

a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni* 

 

b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk 

megnevezi* 

 

c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a 

közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közreműködnek:* * 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó 

megnevezése:  
 

Székhelye:  

Adószáma:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 
 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó. 
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat. 

 

                                           
8 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



 

7. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében
9
 

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ 

(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel 

n y i l a t k o z o m , 

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam 

képviselt  ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez 

 

a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni* 

 

b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk 

megnevezi* 

 

c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a 

közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közreműködnek:* * 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó 

megnevezése:  
 

Székhelye:  

Adószáma:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 
 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó. 
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat. 

 

                                           
9 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



7. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében
10

 
 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ 

(cég elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel 

n y i l a t k o z o m , 

hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam 

képviselt  ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez 

 

a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni* 

 

b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk 

megnevezi* 

 

c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a 

közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közreműködnek:* * 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó 

megnevezése:  
 

Székhelye:  

Adószáma:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 
 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó. 
** A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat. 

 

 

                                           
10 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



8. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
11

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) __________________________________ 

(cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE 

rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 

épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy  

 

a. az alkalmasságunk igazolásához nem kívánunk más szervezet / személy kapacitására 

támaszkodni.* 

 

b. az egyes alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet / személy kapacitására 

támaszkodva kívánunk megfelelni: * 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet 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 

neve székhelye (címe) 

   

   

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
* A megfelelő rész aláhúzandó! 
Figyelem!  

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján , amennyiben ajánlattevő a szervezet adatit nem gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához használja fel az ajánlatban 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 időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát eredeti vagy hitelesített másolati példányban 
kérjük benyújtani! 

- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatit gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 

használja fel a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, 

szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására használja fel, akkor az adott szervezetnek 

kell megvalósítania azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.  

- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
követelmény igazolásához használja fel, akkor az adott szervezetnek kell megvalósítania azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 

nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 

csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

                                           
11 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



8. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
12

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) __________________________________ 

(cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE 

rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 

épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy  

 

a. az alkalmasságunk igazolásához nem kívánunk más szervezet / személy kapacitására 

támaszkodni.* 

 

b. az egyes alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet / személy kapacitására 

támaszkodva kívánunk megfelelni: * 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet 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 

neve székhelye (címe) 

   

   

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
* A megfelelő rész aláhúzandó! 
Figyelem!  

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján , amennyiben ajánlattevő a szervezet adatit nem gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához használja fel az ajánlatban 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 időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát eredeti vagy hitelesített másolati példányban 
kérjük benyújtani! 

- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatit gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 

használja fel a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, 

szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására használja fel, akkor az adott szervezetnek 

kell megvalósítania azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.  

- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
követelmény igazolásához használja fel, akkor az adott szervezetnek kell megvalósítania azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 

nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 

csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

                                           
12 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



8. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
13

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) __________________________________ 

(cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE 

rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 

épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy  

 

a. az alkalmasságunk igazolásához nem kívánunk más szervezet / személy kapacitására 

támaszkodni.* 

 

b. az egyes alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet / személy kapacitására 

támaszkodva kívánunk megfelelni: * 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet 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 

neve székhelye (címe) 

   

   

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
* A megfelelő rész aláhúzandó! 
Figyelem!  

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján , amennyiben ajánlattevő a szervezet adatit nem gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához használja fel az ajánlatban 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 időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát eredeti vagy hitelesített másolati példányban 
kérjük benyújtani! 

- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatit gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 

használja fel a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, 

szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására használja fel, akkor az adott szervezetnek 

kell megvalósítania azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.  

- A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő a szervezet adatait a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
követelmény igazolásához használja fel, akkor az adott szervezetnek kell megvalósítania azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 

nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 

csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.  

                                           
13 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



 

 
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. 

(amennyiben az ajánlattevő erőforrás szervezetet vesz igénybe) 

 



9. sz. iratminta 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

(amennyiben az ajánlattevő erőforrás szervezetet / személyt vesz igénybe, 

az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezetnek / személynek szükséges ezen nyilatkozatot 

megtennie) 

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 
 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) ______________________________ 

(cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője* 

vagy 

Alulírott ________________________ (név) _______________________________ (lakcím) 

__________________________________ (adóazonosító jel)** 

 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezésselmeghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt szervezet a(z) _______________________________ (cég 

elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő számára 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként kíván közreműködni.* 

vagy 

hogy a(z) _______________________________ (név) 

__________________________________ (adóazonosító jel) ajánlattevő számára az 

alkalmasság igazolásában részt vevő személyként kívánok közreműködni.** 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* Cég esetén 

** Magánszemély esetén 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezetnek / személynek az előírt igazolási módokkal azonos módon 

szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

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. 

  



9. sz. iratminta 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

(amennyiben az ajánlattevő erőforrás szervezetet / személyt vesz igénybe, 

az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezetnek / személynek szükséges ezen nyilatkozatot 

megtennie) 

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 
 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) __________________________(cég 

adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője* 

vagy 

Alulírott ________________________ (név) _______________________________ (lakcím) 

__________________________________ (adóazonosító jel)** 

 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezésselmeghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt szervezet a(z) _______________________________ (cég 

elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő számára 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként kíván közreműködni.* 

vagy 

hogy a(z) _______________________________ (név) 

__________________________________ (adóazonosító jel) ajánlattevő számára az 

alkalmasság igazolásában részt vevő személyként kívánok közreműködni.** 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* Cég esetén 

** Magánszemély esetén 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezetnek / személynek az előírt igazolási módokkal azonos módon 

szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

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. 

  



 

 

9. sz. iratminta 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

(amennyiben az ajánlattevő erőforrás szervezetet / személyt vesz igénybe, 

az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezetnek / személynek szükséges ezen nyilatkozatot 

megtennie) 

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

5 debreceni épületén 

 
 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

___________________________ (cég elnevezése) __________________________________ 

(cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője* 

vagy 

Alulírott ________________________ (név) _______________________________ (lakcím) 

__________________________________ (adóazonosító jel)** 

 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezésselmeghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt szervezet a(z) _______________________________ (cég 

elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő számára 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként kíván közreműködni.* 

vagy 

hogy a(z) _______________________________ (név) 

__________________________________ (adóazonosító jel) ajánlattevő számára az 

alkalmasság igazolásában részt vevő személyként kívánok közreműködni.** 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* Cég esetén 

** Magánszemély esetén 

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Az erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezetnek / személynek az előírt igazolási módokkal azonos módon 

szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

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.  



10. sz. iratminta 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

65. § (8) bekezdés alapján 
14

 

(amennyiben az ajánlattevő erőforrás szervezetet vesz igénybe gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához) 

 
1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt szervezet a(z) _______________________________ (cég 

elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő számára 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként kíván 

közreműködni. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a(z) 

______________________ ajánlattevővel, mint nyertessel megkötésre kerülő szerződés 

teljesítése tekintetében a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezességet vállalok az ajánlatkérőt 

az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan 

kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

  

                                           
14 Abban az esetben, ha a pénzügyi, gazdasági alkalmasság feltételének az ajánlattevő egyéb szerv kapacitására 

támaszkodva képes megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti kezességvállalást tartalmazó okiratot az 

ajánlat részeként csatolni kell! A kezességi nyilatkozatot az alapszerződés biztosítékaként kell megtenni, amely 

az ajánlat elfogadása esetén, a nyertessel kötendő szerződés részévé válik. A kezességet vállaló nyilatkozatban a 

Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti körülmények tekintetében kell nyilatkozatot tenni. 



10. sz. iratminta 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

65. § (8) bekezdés alapján 
15

 

(amennyiben az ajánlattevő erőforrás szervezetet vesz igénybe gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához) 

 
2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt szervezet a(z) _______________________________ (cég 

elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő számára 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként kíván 

közreműködni. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a(z) 

______________________ ajánlattevővel, mint nyertessel megkötésre kerülő szerződés 

teljesítése tekintetében a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezességet vállalok az ajánlatkérőt 

az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan 

kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

  

                                           
15 Abban az esetben, ha a pénzügyi, gazdasági alkalmasság feltételének az ajánlattevő egyéb szerv kapacitására 

támaszkodva képes megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti kezességvállalást tartalmazó okiratot az 

ajánlat részeként csatolni kell! A kezességi nyilatkozatot az alapszerződés biztosítékaként kell megtenni, amely 

az ajánlat elfogadása esetén, a nyertessel kötendő szerződés részévé válik. A kezességet vállaló nyilatkozatban a 

Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti körülmények tekintetében kell nyilatkozatot tenni. 



10. sz. iratminta 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

65. § (8) bekezdés alapján 
16

 

(amennyiben az ajánlattevő erőforrás szervezetet vesz igénybe gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához) 

 
3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt szervezet a(z) _______________________________ (cég 

elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő számára 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként kíván 

közreműködni. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a(z) 

______________________ ajánlattevővel, mint nyertessel megkötésre kerülő szerződés 

teljesítése tekintetében a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezességet vállalok az ajánlatkérőt 

az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan 

kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

  

                                           
16 Abban az esetben, ha a pénzügyi, gazdasági alkalmasság feltételének az ajánlattevő egyéb szerv kapacitására 

támaszkodva képes megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti kezességvállalást tartalmazó okiratot az 

ajánlat részeként csatolni kell! A kezességi nyilatkozatot az alapszerződés biztosítékaként kell megtenni, amely 

az ajánlat elfogadása esetén, a nyertessel kötendő szerződés részévé válik. A kezességet vállaló nyilatkozatban a 

Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti körülmények tekintetében kell nyilatkozatot tenni. 



11. sz. iratminta 

Közös ajánlattevők nyilatkozata
 17

 

(adott esetben, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor) 

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 

________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) __________________________(cég 

adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője, 

 

valamint 

________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) _________________________(cég 

adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője, 

 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z u n k , 

hogy a fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot 

nyújtunk be. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a  

- cég neve: 

- képviselője: 

teljes joggal jogosult. 

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben foglaltak irányadóak. 

Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt 

tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges 

felelősséget vállalunk, továbbá a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelünk. 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 

megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk. 
18

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                      

 

 

………………………………………   …………………………………… 

     cégszerű aláírás           cégszerű aláírás 

  

                                           
17 Kizárólag közös ajánlat esetén csatolandó a nyilatkozat. 
18 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a Közös ajánlattevői megállapodást. A közös ajánlattételre a 

Kbt. 35.§-ának rendelkezései irányadók! 



 
11. sz. iratminta 

Közös ajánlattevők nyilatkozata
 19

 

(adott esetben, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor) 

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 

________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) __________________________(cég 

adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője, 

 

valamint 

________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) _________________________(cég 

adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője, 

 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z u n k , 

hogy a fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot 

nyújtunk be. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a  

- cég neve: 

- képviselője: 

teljes joggal jogosult. 

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben foglaltak irányadóak. 

Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt 

tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges 

felelősséget vállalunk, továbbá a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelünk. 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 

megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk. 
20

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                      

 

 

………………………………………   …………………………………… 

     cégszerű aláírás           cégszerű aláírás 

  

                                           
19 Kizárólag közös ajánlat esetén csatolandó a nyilatkozat. 
20 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a Közös ajánlattevői megállapodást. A közös ajánlattételre a 

Kbt. 35.§-ának rendelkezései irányadók! 



11. sz. iratminta 

Közös ajánlattevők nyilatkozata
 21

 

(adott esetben, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor) 

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 

________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) __________________________(cég 

adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője, 

 

valamint 

________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) _________________________(cég 

adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője, 

 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z u n k , 

hogy a fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot 

nyújtunk be. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a  

- cég neve: 

- képviselője: 

teljes joggal jogosult. 

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben foglaltak irányadóak. 

Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt 

tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges 

felelősséget vállalunk, továbbá a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen 

felelünk. 

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 

megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk. 
22

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                      

 

 

………………………………………   …………………………………… 

     cégszerű aláírás           cégszerű aláírás 

  

                                           
21 Kizárólag közös ajánlat esetén csatolandó a nyilatkozat. 
22 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a Közös ajánlattevői megállapodást. A közös ajánlattételre a 

Kbt. 35.§-ának rendelkezései irányadók! 



 

 

 
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 

Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös Ajánlatevők nevét 

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők 

azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 

- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől 

  



 

 

Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen 

aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). 

 

 

  



 

Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell – adott esetben – az 

ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást képviselő személy(ek) 

aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-

mintáját (egyszerű másolatban). 

 

  



 

 

Meghatalmazás: Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre 

jogosult írja alá, úgy a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, 

magánokiratba foglalt meghatalmazást is kell csatolni. 



Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó 

és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban 

cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az 

ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott 

dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és 

amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 

nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 

 



12. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
 23

 

a cégadatokra vonatkozó változásbejegyzésről 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

 

a. hogy az általam képviselt gazdasági szereplő vonatkozásában cégadatokra 

vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés nincs folyamatban.* 

 

 

b. hogy az általam képviselt gazdasági szereplő vonatkozásában a cégadatokra 

vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban.* 

 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 
* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.  

FONTOS MEGJEGYZÉS! 

Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 13. §. szerint csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

                                           
23 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



Jogutódlás: Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása 

tekintetében igénybe vett gazdasági szereplő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – 

jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, 

körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 

szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

(adott esetben) 

 

 



13. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
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a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja tekintetében 

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 

 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 
Fontos megjegyzés: A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési 

dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 

megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

  

                                           
24 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



13. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
25

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja tekintetében 

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 

 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 
Fontos megjegyzés: A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési 

dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 

megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

  

                                           
25 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



 

 

13. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
26

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja tekintetében 

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 

 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 
Fontos megjegyzés: A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési 

dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 

megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

 

 

 

                                           
26 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



14. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
27

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy 

 

a. a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja nem értelmezhető, mert nem minősülök 

társaságnak 28 

 

b. olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 29 

 

c. olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 30 31 

 

o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő: 

név:…………………………  állandó lakhely:……………………………. 32 

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik33 

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. 34 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                        

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

  

                                           
27 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 
28 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
29 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
30 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
31 A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott 

piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF )  
32 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! Szükség esetén bővíthető, ismételhető! 
33 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
34 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik, a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF


14. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
35

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy 

 

a. a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja nem értelmezhető, mert nem minősülök 

társaságnak 36 

 

b. olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 37 

 

c. olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 38 39 

 

o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő: 

név:…………………………  állandó lakhely:……………………………. 40 

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik41 

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. 42 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                        

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

  

                                           
35 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 
36 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
37 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
38 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
39 A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott 

piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF )  
40 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! Szükség esetén bővíthető, ismételhető! 
41 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
42 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik, a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF


14. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
43

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 
Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

n y i l a t k o z o m a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy 

 

a. a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja nem értelmezhető, mert nem minősülök 

társaságnak 44 

 

b. olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 45 

 

c. olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 46 47 

 

o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő: 

név:…………………………  állandó lakhely:……………………………. 48 

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik49 

 

o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. 50 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                        

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

  

                                           
43 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 
44 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
45 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
46 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
47 A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott 

piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF )  
48 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! Szükség esetén bővíthető, ismételhető! 
49 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
50 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik, a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF


 

 

15. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

17. § (2) bekezdés tekintetében
51

 

 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan 

alvállalkozót, továbbá nem vesz részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 

aki, illetőleg amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerint a kizáró okok 

hatálya alá esik. 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                         

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 

                                           
51 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



15. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

17. § (2) bekezdés tekintetében
52

 

 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

5 épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan 

alvállalkozót, továbbá nem vesz részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 

aki, illetőleg amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerint a kizáró okok 

hatálya alá esik. 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                         

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 

  

                                           
52 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



15. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

17. § (2) bekezdés tekintetében
53

 

 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

5 debreceni épületén 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan 

alvállalkozót, továbbá nem vesz részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, 

aki, illetőleg amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerint a kizáró okok 

hatálya alá esik. 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                         

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 

 

 

                                           
53 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania! 



16. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok igazolásáról
 54

 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást az általam képviselt ajánlattevő a 

letelepedése szerinti országban (<ország megnevezése>) az alábbi dokumentumokkal tudja 

igazolni: 

Kizáró ok megnevezése Dokumentum 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás ……..része tekintetében teszem. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

                                           
54 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek külön-külön be kell 

nyújtania! 



17. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

a gazdasági – pénzügyi alkalmasságról 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

4 épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívása III.1.3) pontjában meghatározott alábbi pénzügyi és gazdasági alkalmassági 

követelménynek megfelel: 

 

P1) A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló szerint mérleg szerinti eredményünk az 

ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évből több, mint 

egy évben nem volt negatív. 
55

 

vagy 

Tekintettel arra, hogy az általam képviselt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 

§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a működésünk ideje 

alatt a közbeszerzés tárgyából (napelem rendszer kivitelezése) származó árbevételünk elérte a 

nettó 24 millió forintot. 
56

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                        

                                               …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Fontos megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

nyilatkozatminták) 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! 

A pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló 

nyilatkozatokat, valamint az igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, 

az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre 

irányuló felszólítását követően! 

  

                                           
55 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
56 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



 

17. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

a gazdasági – pénzügyi alkalmasságról 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívása III.1.3) pontjában meghatározott alábbi pénzügyi és gazdasági alkalmassági 

követelménynek megfelel: 

 

P1) A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló szerint mérleg szerinti eredményünk az 

ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évből több, mint 

egy évben nem volt negatív. 
57

 

vagy 

Tekintettel arra, hogy az általam képviselt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 

§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a működésünk ideje 

alatt a közbeszerzés tárgyából (napelem rendszer kivitelezése) származó árbevételünk elérte a 

nettó 23 millió forintot. 
58

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                        

                                               …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Fontos megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

nyilatkozatminták) 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! 

A pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló 

nyilatkozatokat, valamint az igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, 

az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre 

irányuló felszólítását követően! 

  

                                           
57 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
58 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



 

17. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

a gazdasági – pénzügyi alkalmasságról 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  

5 debreceni épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívása III.1.3) pontjában meghatározott alábbi pénzügyi és gazdasági alkalmassági 

követelménynek megfelel: 

 

P1) A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló szerint mérleg szerinti eredményünk az 

ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évből több, mint 

egy évben nem volt negatív. 
59

 

vagy 

Tekintettel arra, hogy az általam képviselt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 

§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a működésünk ideje 

alatt a közbeszerzés tárgyából (napelem rendszer kivitelezése) származó árbevételünk elérte a 

nettó 17 millió forintot. 
60

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                        

                                               …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Fontos megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

nyilatkozatminták) 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! 

A pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló 

nyilatkozatokat, valamint az igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, 

az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre 

irányuló felszólítását követően! 

 

                                           
59 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
60 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



 

18. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 
61

 
62

 

az éves beszámolók a céginformációs szolgálat (e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján 

történő szerepléséről 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

 

n y i l a t k o z o m , h o g y 

 

a. az alkalmasság igazolásához szükséges éves beszámoló(i) az általam képviselt 

gazdasági szereplőnek a céginformációs szolgálat (e-beszamolo.kim.gov.hu) 

honlapján megismerhetőek, ajánlatkérő által ellenőrizhetőek. 63 

 

 

b. az alkalmasság igazolásához szükséges éves beszámoló(i) az általam képviselt 

gazdasági szereplőnek a céginformációs szolgálat (e-beszamolo.kim.gov.hu) 

honlapján nem megismerhetőek, ezért a beszámoló(ka)t mellékelten csatoljuk 64 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

                                           
61

 A nyilatkozatot, valamint az igazolás(oka)t kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások 

benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően! 
62

 Az eljárást megindító felhívás III.1.3. P1) pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági alkalmasságot igazolni 

kívánó gazdasági szereplő részéről benyújtandó nyilatkozat 
63

 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
64

 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



19. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, 

amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 

rendelkezik az előírt teljesítési időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését  
65

 
66

 
67

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel l meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy működésünk ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (napelem rendszer kivitelezése) 

származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk a következőképpen alakult: 

Működésünk ideje alatt a 

közbeszerzés tárgyából 

(napelem rendszer kivitelezése) 

származó árbevételünk 

(Ft) 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

                                           
65

 A nyilatkozatot kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások benyújtására felhívott 

ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően! 
66 Csak a feltétel fennállása esetén csatolandó a nyilatkozat! 
67

 Az eljárást megindító felhívás III.1.3. P1) pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági alkalmasságot igazolni 

kívánó gazdasági szereplő részéről adott esetben benyújtandó nyilatkozat 



20. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

a műszaki-szakmai alkalmasságról 

1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

4 épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

n y i l a t k o z o m, 

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívása III.1.4) pontjában meghatározott alábbi műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelménynek megfelel: 

 

M1) Rendelkezünk  

 

az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éves (60 hónapos) időtartamon 

belül sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített, egy vagy több 

HMKE, vagy azzal egyenértékű rendszer kivitelezéséből adódó  

 

az 1. rész tekintetében: mindösszesen 100 kWp-es csúcsteljesítményt   

 

referenciával. 
68

 

A fenti alkalmassági minimumkövetelmény szerinti csúcsteljesítményt kitevő referencia 

követelmény teljesíthető egy vagy több db olyan referenciával is, amelyek 

csúcsteljesítményei mindösszesen elérik az adott résznél fent meghatározott 

csúcsteljesítményt. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
Fontos megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § (1) 

bekezdés szerinti nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

nyilatkozatminták) 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! 

A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló 

nyilatkozatokat, valamint az igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az 

igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló 

felszólítását követően!  

                                           
68 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



20. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

a műszaki-szakmai alkalmasságról 

2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

5 épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívása III.1.4) pontjában meghatározott alábbi műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelménynek megfelel: 

 

M1) Rendelkezünk  

 

az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éves (60 hónapos) időtartamon 

belül sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített, egy vagy több 

HMKE, vagy azzal egyenértékű rendszer kivitelezéséből adódó  

 

a 2. rész tekintetében: mindösszesen 90 kWp-es csúcsteljesítményt   

 

referenciával. 
69

 

A fenti alkalmassági minimumkövetelmény szerinti csúcsteljesítményt kitevő referencia 

követelmény teljesíthető egy vagy több db olyan referenciával is, amelyek 

csúcsteljesítményei mindösszesen elérik az adott résznél fent meghatározott 

csúcsteljesítményt. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
Fontos megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § (1) 

bekezdés szerinti nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

nyilatkozatminták) 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! 

A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló 

nyilatkozatokat, valamint az igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az 

igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló 

felszólítását követően!  

                                           
69 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



20. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

a műszaki-szakmai alkalmasságról 

3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

5 debreceni épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

n y i l a t k o z o m , 

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívása III.1.4) pontjában meghatározott alábbi műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

követelménynek megfelel: 

 

M1) Rendelkezünk  

 

az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éves (60 hónapos) időtartamon 

belül sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített, egy vagy több 

HMKE, vagy azzal egyenértékű rendszer kivitelezéséből adódó  

 

a 3. rész tekintetében: mindösszesen 70 kWp-es csúcsteljesítményt   

 

referenciával. 
70

 

A fenti alkalmassági minimumkövetelmény szerinti csúcsteljesítményt kitevő referencia 

követelmény teljesíthető egy vagy több db olyan referenciával is, amelyek 

csúcsteljesítményei mindösszesen elérik az adott résznél fent meghatározott 

csúcsteljesítményt. 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                       

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
Fontos megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § (1) 

bekezdés szerinti nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

nyilatkozatminták) 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! 

A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló 

nyilatkozatokat, valamint az igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az 

igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló 

felszólítását követően! 

                                           
70 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



21. sz. iratminta 

 

 

REFERENCIA-IGAZOLÁS 
71

 
72

 
73

 
74

 

 

 

Az építési beruházást teljesítő partner:  

 

 

A teljesítést konzorciumban (nyertes közös ajánlattevőként) végezte? 
75

 

  igen     nem 

 

 

Szerződést kötő (referenciát adó) szervezet 

- megnevezése: 

- címe:  

 

                       

A referenciát igazoló személy 

- neve: 

- tel.: 

- fax: 

- e-mail:  

 

 

A szerződés tárgya (a beruházás pontos megnevezése):     

 

A teljesítés 

- helye: 

- kezdő időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól): 

- befejező időtartama (ÉV/HÓ/NAP-ig): 

- leírása (melyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés): 

 

 

  

                                           
71 Referenciahely által kiállított igazolás 
72 Az igazolás(oka)t kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) 

részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően! 
73 Az eljárást megindító felhívás III.1.4. M1) pontjában meghatározott műszaki-szakmai alkalmasságot igazolni kívánó 

gazdasági szereplő számára benyújtandó nyilatkozat 
74 A beszerzés tárgyával megegyező tárgyú referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése 

szerint meghatározott formában benyújtott igazolás szerint, az eljárást megindító felhívás III.1.4. M1) pontjában 

meghatározott tartalommal kell benyújtani! 
75 A megfelelő rész aláhúzandó! 



 

A beruházás sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult: 
76

 

  igen     nem 

 

 

 

Az ellenszolgáltatás nettó összege:   … -Ft 

 

- és ebből a saját teljesítés nettó értéke: … Ft 
77

 

 

 

 

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e?
 78

 

  igen     nem 

 

 

A referencia az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt éves (60 hónapos) 

időtartamon belül sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített, egy 

vagy több HMKE, vagy azzal egyenértékű rendszer kivitelezéséből adódó  

 

mindösszesen ……. kWp-es csúcsteljesítményt képviselő 

 

referencia. 
79

 

 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság 

igazolására állítottam ki. 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

 

 

P.H. 

 

 

 

   

 ……………………………………………….. 

referenciát kiállító aláírása 

  

                                           
76 A megfelelő rész aláhúzandó! 
77 Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a 

referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie kell, 

hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. 

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes 

ajánlattevő által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell: 

- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák 

elkülönítésével, továbbá 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint 

- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban. 
78 A megfelelő rész aláhúzandó! 
79 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



22. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságról 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt, fent nevezett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívása III.1.5) pontjában meghatározott alábbi szakmai tevékenység végzésére 

vonatkozó alkalmassági követelménynek megfelel: 

 

SZ1) Szerepelünk az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőként az 

Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, 
80

 

 

VAGY 

 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében: 

- Szerepelünk a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés 

szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai 

tagsággal. A nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy 

információ magyar nyelvű fordítása az ajánlatban benyújtásra kerül.  
81

 

 

 

 

                                           
80 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
81 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



SZ2) Be vagyunk jegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába. 

82
 

 

VAGY 

 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében:  

- Be vagyunk jegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló 

nyilvántartásba, valamint teljesítjük az említett mellékletben foglalt bármely egyéb 

követelményt és a  mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) 

vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtjuk. 
83

 

 

                         

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Fontos megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 67. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 

nyilatkozatminták) 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! 

A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek történő megfelelést igazoló 

nyilatkozatokat, valamint az igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, 

az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre 

irányuló felszólítását követően! 

 

 

                                           
82 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 
83 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! 



23. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 

a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőkről 
84

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő* / alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében 

n y i l a t k o z o m , 

 

- hogy az alábbi gazdasági szereplők fognak a teljesítés során építőipari kivitelezési 

tevékenységet végezni, és ezen szervezetek regisztrációs/nyilvántartási száma az 

alábbi: 

 

A teljesítés során építőipari kivitelezési 

tevékenységet végző gazdasági szereplők 

Regisztrációs/Nyilvántartási száma 

  

  

  

  

  

 

VAGY
85

 

 

- a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti 

ellenőrzésére nincsen mód, ezért az ajánlat ………… oldalán benyújtásra kerül a 

nyilvántartás kivonata/a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás/a 

nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentum
86

. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

                                           
84

 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által 

aláírtan kell benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
85

 A megfelelő rész aláhúzandó! 
86

 A benyújtott dokumentumnak megfelelően a megfelelő rész aláhúzandó! 



24. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
87

 

biztosítékokról 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 126.§ (5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

- hogy az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás III.1.8 pontban előírt 

biztosítékokat nyertességünk esetén határidőben rendelkezésre fogjuk bocsátani. 

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás ………..része tekintetében tettem. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

  

                                           
87 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



 

25. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
88

 

Felelősségbiztosításról 

 
 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy vállaljuk, 

 

- hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§ alapján – legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy meglévő 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési 

beruházásra. az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

 

 

Tudomásul vesszük, hogy abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevőként a 

szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezünk az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő 

az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás ………..része tekintetében tettem. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

  

                                           
88 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



26. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
89

 

az Ajánlatkérővel történő kapcsolattartásról 

 
 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy vállaljuk, hogy  

 

- az Ajánlatkérővel történő kapcsolattartásink során előnyben részesítjük az 

elektronikus kapcsolattartást, az újrahasznosított papír és a kétoldalú nyomtatás 

használatát, valamint 

- a beruházás megvalósítása során a beszerzéseinél lehetőség szerint előnyben 

részesítjük a környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékeket, eszközöket, 

tevékenységünk során megőrizzük a természetes térszerkezetet, tevékenységünk 

eredményével hozzájárulunk a tájképi/településképi/természeti/kulturális/építészeti 

érték vagy értékek, illetőleg a jó környezet- és egészség állapot megőrzéséhez, 

továbbá 

- figyelembe fogjuk venni az anyag- és energiatakarékossági szempontokat, valamint a 

természeti károk és egyéb károk okozásának elkerülése érdekében minden tőlünk 

telhetőt meg fogunk tenni. 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

  

                                           
89 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



27. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
90

 

a kivitelezés folyamán szem előtt tartandó célokról 

 
 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy vállaljuk Ajánlatkérő azon elvárásának teljesítését, miszerint a kivitelezés folyamán 

szem előtt tartandó cél a helytakarékosság, a felvonulási terület minimalizálása, a 

környezetterhelés (zaj, por, elhagyott hulladék) megelőzése, elkerülve ezáltal a súlyos és 

maradandó károkozást. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás ………..része tekintetében tettem. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

  

                                           
90 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



28. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
91

 

szerződéstervezetről 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az általam képviselt  ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 

szerződéstervezetet 

 

a. elfogadja.* 

 

 

b. nem fogadja el.* 

 

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás ………..része tekintetében tettem. 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 
* A feltétel fennállása esetén aláhúzandó. 

                                           
91 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



 29. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
92

 

üzleti titokról 

 
1. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

4 épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) ______________________________ 

(cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE 

rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 

épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a(z) 

 

 

- az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. * 

 

 Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… 

oldalig 

 

 

- az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. * 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

Fontos megjegyzés: Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 

gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 

kerül megfogalmazásra. 

  

                                           
92 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



29. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
93

 

üzleti titokról 

 
2. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

5 épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) ______________________________ 

(cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE 

rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 

épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a(z) 

 

 

- az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. * 

 

 Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… 

oldalig 

 

 

- az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. * 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

Fontos megjegyzés: Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 

gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 

kerül megfogalmazásra. 

  

                                           
93 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



29. sz. iratminta 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
94

 

üzleti titokról 

 
3. rész: fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

5 debreceni épületén 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) ______________________________ 

(cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE 

rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 

épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” elnevezéssel meghirdetett 

közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

 

hogy a(z) 

 

 

- az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. * 

 

 Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… 

oldalig 

 

 

- az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. * 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

Fontos megjegyzés: Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 

gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 

kerül megfogalmazásra. 

 

 

 

                                           
94 Jelen nyilatkozatot közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 

benyújtani! A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését! 



 

30. sz. iratminta 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
95

 

a benyújtott ajánlatról 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-

2016-00039 kódszámú, „Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című 

projekt keretében „fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányságon” elnevezéssel” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy a részünkről papír alapon benyújtott "eredeti" ajánlat és az ahhoz csatolt elektronikus 

adathordozón, CD-én vagy DVD-én benyújtott – jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 

pdf. file-okat tartalmazó – ajánlat mindenben megegyezik. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás ………..része tekintetében tettem. 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                         

 

 

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
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 * 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § alapján „a KEHOP-5.2.11-16-2016-00039 kódszámú, 

„Fotovoltaikus HMKE rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

vagyonkezelésében lévő épületeken, a fenntarthatóság jegyében” című projekt keretében 

„fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon” 

elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében  

 

n y i l a t k o z o m , 

 

hogy az ajánlatban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, 

annak tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás ………..része tekintetében tettem. 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

 

                      

 

 

 

 

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

*Adott esetben. 
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