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„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

V.  FEJEZET 

IRATMINTÁK 

 

Az iratmintákat nem kötelező alkalmazni, azok kitöltése javasolt. 

 

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az adott 

érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására, ellenőrzésére.  

 

Az Ajánlatkérő bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban történő 

benyújtását is elfogadja. 

 

Ahol Ajánlatkérő valamely irat meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott a csatolt 

iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, 

adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak alapján az 

érvényesség, stb. feltétele egyértelműen megállapítható. 

 

Az ajánlattevő abban az esetben is nyilatkozni köteles, ha ajánlatkérő nyilatkozat mintát 

nem bocsátott rendelkezésre. 

 

ÁRAZATLAN KÖLTÉSGVETÉST elektronikus adathordozón bocsátja ajánlatkérő 

rendelkezésre. 
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TARTALOMJEGYZÉK MINTA 

 

 

Dokumentum/irat megnevezése Oldalszám 

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap  

A 2. értékelési szempont szerinti megajánlást igazoló irat  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (Teljességi 

nyilatkozat) 

 

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról (Kbt. 66. § (4) bekezdés)  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja 

tekintetében 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró ok hiányáról   

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának 

kb) pontja szerinti kizáró ok hiányáról 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében   

Aláírási címpéldány(ok), vagy minta, illetve meghatalmazás   

Nyilatkozat el nem bírált változásbejegyzési kérelemről  

Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány 

egyezőségéről  

 

Nyilatkozat üzleti titokról és annak indokolása (adott esetben)  

Nyilatkozat idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról (adott 

esetben) 

 

Árazott költségvetés  

Nyilatkozat a felelősségbiztosítás tárgyában  

Nyilatkozat a Kbt. 134. § alapján a biztosíték rendelkezésre 

bocsátása tárgyában 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a felhívás, közbeszerzési dokumentumok 

kézhez vételéről 

 

Ajánlattevő Kbt. 114. § szerinti egyszerű nyilatkozata  

Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozata  

Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását a felhívásban vagy a 

dokumentációban, közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő 

előírta, vagy arra a Kbt. vagy más jogszabály kötelezi az 

ajánlattevőt. 
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Felolvasólap 

 

 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának 
fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  
 

1Rész száma:……  

 

Az Ajánlattevő2 

neve: 

 

Az Ajánlattevő 

címe, székhelye: 

 

Az Ajánlattevő 

telefon-, fax 

száma: 

 

Az Ajánlattevő e-

mail címe: 

 

 

Jelen eljárásban kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (e-mail, tel., fax.):  

_______________________________________________________________ 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: 

_______________________________________________________________ 

 

----------- E szakaszból közös ajánlat esetén több példány használható ----------- 

  

Srsz. Értékelési szempont Megajánlás 

1 
Nettó ajánlati összár [Teljes mennyiségre 
vonatkoztatva, nettó HUF-ban megadva, keretösszeg 
nélkül] 

………nettó HUF 

2 

A 15/M.2. pontban, a műszaki, szakmai alkalmasság 

keretében előírt szakembernek a többlet szakmai 
gyakorlata egész hónapokban megadva 

……… hónap 

 

 

Kelt: _______________201….. ___________hónap ______napján. 

 

 ___________________________ 

  

  cégszerű aláírás3 

 

Ajánlattevő nyilatkozata 

                                                 
1  Az 1. vagy 2. rész számát be kell írni, a felolvasólapot részenként, külön-külön kell benyújtani. 
2  Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő esetében a kért adatokat meg kell külön-külön adni 
3  Közös ajánlattétel esetén a jelen eljárásban képviselettel rendelkező közös ajánlattevő vagy valamennyi ajánlattevő együttesen 
írja alá. 
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a Kbt. 66. § (2) bekezdése értelmében 

(Teljességi nyilatkozat) 

Rész száma:…. 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 
 

Miután Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján, „Szent 

Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére 

építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

megnevezéssel indított, Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárás keretében 

kibocsátott, Közbeszerzési Dokumentumban rögzített, gazdasági, pénzügyi és műszaki, 

szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt felülvizsgáltuk - amelyek kézhezvételét ezennel 

igazoljuk - ajánlatot teszünk az abban foglalt feltételekre, az eljárás megindító felhívásban, 

Közbeszerzési Dokumentumban részletezett szerződéses és jogszabályi feltételeknek 

megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét képező ajánlati áron és feltételekkel.  

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a Közbeszerzési Dokumentumban/Felhívásban 

meghatározott határidőn belül, a szerződést az ott előírt módon és minőségben teljesítjük, a 

szerződést megkötjük az ajánlatban szereplő ellenértéken. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a Közbeszerzési Dokumentumban /Felhívásban 

meghatározott határidőn belül, a szerződést az ott előírt módon és minőségben teljesítjük, a 

szerződést megkötjük. 

 

Beleegyezünk, hogy az ajánlati kötöttség beálltától kezdődően 60 napig tartjuk az ajánlatunkat 

érvényben, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen 

időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumban és a hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak. 

 

 

Kelt: ._____________, 201….. __________ hó _____ napján. 

____________________ 

 cégszerű aláírás 
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Ajánlattevő nyilatkozata  

a Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében 

(kkv. szerinti nyilatkozat) 

 

Alulírott _____________________, mint a(z) ________________________________ 

Ajánlattevő képviselője, a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint 

Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg 

szakellátásának fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 

részajánlati körben”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem 

tudatában 

 

nyilatkozom,  

hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő, a Kbt. 66. § (4) 

bekezdése alapján a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény (Kkvt.) 2-3. § a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint:4 

 

 mikrovállalkozás 

 kisvállalkozás 

 középvállalkozás 

 nem tartozik a törvény hatálya alá. 

 

(A megfelelő válasz aláhúzandó, jelölendő!) 

 

Kelt: ._____________, 201…. __________ hó _____ napján. 

____________________ 

 cégszerű aláírás 

 

  

                                                 
4  Közös ajánlattétel esetén a kkv. szerinti nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében meg kell adni. 
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A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint minősítéshez 

(1) kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A kis- és középvállalkozás kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a 

vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg. 

(3) A kis- és középvállalkozás kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a 

vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

(4) Nem minősül kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam 

vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy 

szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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Nyilatkozat 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint 

 

Rész száma: 

 

Alulírott_________________________________________________, mint a(z) 

______________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

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

hogy a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának 

fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés 

teljesítéséhez 5: 

 

1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közbeszerzés következő része/részei 

tekintetében kívánok alvállalkozót6 igénybe venni: 

 

A szerződés részének (feladat, tevékenység) megnevezése 

1.7 

2. 

 

2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a fentiekben megjelölt részek tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak: 

 

Rész (feladat, tevékenység) 

megnevezése 

Alvállalkozó megnevezése 

1.   

2.  

VAGY: 

3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontja értelmében alvállalkozót nem veszek igénybe. 

Kelt: _______________, 201….   ___________  hó ____ napján. 

_____________________ 

   cégszerű aláírás  

                                                 
5  Közös ajánlattétel esetében jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevőknek együttesen kell megtenniük, a bevonni tervezett 
alvállalkozói mértékek kumulálásával (összesítésével), azaz ezen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nem külön-külön, hanem együttesen 
teszik meg. 
6  Alvállalkozó alatt a Kbt. 3. § alapján így meghatározott személyt kell érteni. 
7  A táblázatok egyes sorai szükség szerint bővíthetőek. 
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Ajánlattevő nyilatkozata a 

kizáró okok hiányáról8 

 

 

Alulírott, __________________________________________________________, mint a(z) 

___________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának 

fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt  ajánlattevővel 

szemben nem állnak fenn, az Ajánlatkérő által, az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró 

okok. 

 

 

 

Kelt: ________________, 201…. __________ hó ____ napján. 

  

 

 

 

 

 __________________________ 

 

 cégszerű aláírás  

  

                                                 
8  Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie! 
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Ajánlattevő nyilatkozata 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján9 

 

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………………... Ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, 

mint Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg 

szakellátásának fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 

részajánlati körben”  tárgyban indított közbeszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem 

tudatában 

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

 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.10 

 

Kelt: _______________201….. ___________hónap ______napján. 

 

 ___________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

  

                                                 
9  Nyilatkozat a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 17 § (2) bekezdése szerint. 
10  Ezen nyilatkozatot az eljárást meghirdető felhívásban, az ajánlatkérő által előírt kizáró okokra tekintettel kell megtenni. 



Közbeszerzési Dokumentumok 

 

 oldal 10 
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Ajánlattevő nyilatkozata 

az ajánlati példányok egyezőségéről 

 

 

 

Alulírott ___________________________, mint a(z) 

___________________________________ Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, a 

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a „Szent 

Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére 

építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”   tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom 

 

hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott változata teljes egészében megegyezik az 

ajánlat papír alapú példányával. 

 

 

Kelt_________________, 201…. _____________ hó ____ napján. 

 

 

___________________________ 

 

 cégszerű aláírás 
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Ajánlattevő nyilatkozata  

el nem bírált változásbejegyzési kérelemről 

 

 

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………………... 

ajánlattevő/kapacitást nyújtó szerv cégjegyzésre jogosult képviselője, a Szent Pantaleon 

Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon Kórház – 

Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési beruházás 

vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”   tárgyban indított közbeszerzési 

eljárásban 

 

nyilatkozom, 

hogy: 

 

1. nem nyújtottunk be a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet, így el nem bírált 

változásbejegyzési kérelem cégünk vonatkozásában nincs. 

 

VAGY11 

 

2. benyújtottunk a cégbírósághoz változás bejelentési kérelmet, így cégünk vonatkozásában 

van el nem bírált változás bejelentési kérelem, amelyet csatolunk. 

 

Kelt: _______________201…. ___________.hónap ______.napján. 

 

 

 ___________________________ 

  

 cégszerű aláírás 

 

  

                                                 
11  A megfelelő válasz jelölendő. 
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Ajánlattevő Nyilatkozata üzleti titokról12 

 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ______________________ ajánlattevő szerv 

cégjegyzésre jogosult/kötelezettségvállalásra feljogosított* képviselője, a Szent Pantaleon 

Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon Kórház – 

Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési beruházás 

vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  tárgyban indított közbeszerzési 

eljárásban 

nyilatkozom, hogy  

 

a fent hivatkozott tárgyban megindult közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk elkülönített 

módon (külön lappal elválasztva/zártan) elhelyezve üzleti titkot tartalmaz, ezért azok 

nyilvánosságra hozatalát a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján megtiltom. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat nem tartalmaz olyan adatokat, 

információkat, amelynek üzleti titokká minősítését a Kbt. 44. §-ának (2)-(3) bekezdései kizárják. 

Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része: _____ oldaltól ______ oldalig13 

 

Az üzleti titokká minősítés részletes, objektív indoka: 
14__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kelt.: _______________201…. ___________ hónap ______ napján 

 

 ___________________________ 

  

  cégszerű aláírás 

  

                                                 
12  Abban az esetben kell megtenni, ha az ajánlat üzleti titkot tartalmaz. 
13  Egyértelműen meg kell jelölni az üzleti titkot tartalmazó irat helyét 
14  Az indokolásnak részletesnek, megalapozottnak kell lennie, az általánosság szintjén maradó indokok megjelölése a Kbt. szerinti 
indokolási kötelezettségnek nem felel meg. 



Közbeszerzési Dokumentumok 

 

 oldal 13 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

FIGYELEM!!!! 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján 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! 

 

  



Közbeszerzési Dokumentumok 

 

 oldal 14 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

 

Ajánlattevő Nyilatkozata 

idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról15 

Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________ ajánlattevő 

szerv cégjegyzésre jogosult/kötelezettségvállalásra feljogosított* képviselője, a Szent 

Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, , mint Ajánlatkérő által a „Szent 

Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére 

építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  tárgyban 

indított közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam az eljárásban ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi irat 

felelős magyar nyelvű fordítását csatoltam.  

 

Kelt: _______________ 201… . _____________ hó ______ napján. 

 

 

__________________________ 

 

 cégszerű aláírás 

  

                                                 
15  A nyilatkozat benyújtása csak abban az esetben elvárás, ha az ajánlat részeként idegen nyelvű irat, és annak fordítása került 
csatolásra. 



Közbeszerzési Dokumentumok 

 

 oldal 15 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

 

Ajánlattevő nyilatkozata  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja tekintetében 

 
 

Alulírott, __________________________________________________________, mint a(z) 

___________________________________________________ ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Szent Pantaleon Kórház – 

Rendelőintézet Dunaújváros, mint  Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon Kórház – 

Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési beruházás 

vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  megnevezésű eljárásában 

 

n y i l a t k o z o m,16 hogy 

1.)  

1.1. az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott 

tőzsdén17 nem jegyeznek.  

VAGY18 

1.2. az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén 

jegyeznek. 

2.) 

2.1. ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén (1.1. pont): a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 

lakóhelyének bemutatása: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak:  

                                                 
16  Közös ajánlattétel esetében jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megtenniük. 
17  A szabályozott tőzsdék listáját megtalálja az alábbi linken: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF 
18  A megfelelő válasz aláhúzandó, jelölendő. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
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 oldal 16 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

NÉV ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik: 

NÉV ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 

végrehajtanak: 

NÉV ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 
leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 
még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár: 

 NÉV ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. 

 
VAGY 
A Korm.r. 8. § -ának i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozom, hogy nincs tényleges tulajdonos. 
 
 
Kelt………………….., 201...  ……………….  hó  …....  nap 
  
 ..............…………............ 
 cégszerű aláírás(ok) 
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 oldal 17 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

Ajánlattevő Nyilatkozata 

a szerződéses biztosíték, valamint a felelősségbiztosítás rendelkezésre állása 

tárgyában 

Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________ ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult/kötelezettségvállalásra feljogosított* képviselője, a Szent Pantaleon 

Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon Kórház – 

Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési beruházás 

vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  tárgyban indított közbeszerzési 

eljárásban 

 

nyilatkozom, 

 

hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdése értelmében tárgyi eljárásban Ajánlatkérő által előírt 

szerződéses biztosíték, valamint a felelősségbiztosítás fennállását igazoló iratot megfelelő 

formában, mértékben és határidőben rendelkezésre bocsátjuk, a rendelkezésre állást igazoljuk. 

 

 

Kelt: _______________ 201… . _____________ hó ______ napján. 

 

 

__________________________ 

 

 cégszerű aláírás 

 

  



Közbeszerzési Dokumentumok 

 

 oldal 18 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

 

Nyilatkozat 

az eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok kézhez vételéről 

Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________ ajánlattevő 

szerv cégjegyzésre jogosult/kötelezettségvállalásra feljogosított* képviselője, a Szent 

Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon 

Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 

beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az eljárást meghirdető felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. előírásaival 

összhangban kézhez vettük. 

Kelt: _______________ 201… . _____________ hó ______ napján. 

 

 

__________________________ 

 

 cégszerű aláírás 

 

  



Közbeszerzési Dokumentumok 

 

 oldal 19 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata az alkalmassági feltételek tekintetében 

 

Rész száma: 

 

Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________ ajánlattevő 

szerv cégjegyzésre jogosult/kötelezettségvállalásra feljogosított* képviselője, a Szent 

Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, mint Ajánlatkérő által a „Szent Pantaleon 

Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 

beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  tárgyban indított 

közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

szempontoknak.19 

 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az alkalmasság igazolása érdekében: 

 

a) kapacitást nyújtó szervet vonunk be. A kapacitást nyújtó szerv neve: 
20…………………………………….., az alkalmassági szempont 

megnevezése, melynek igazolásához e szerv kapacitásait igénybe 

vesszük: …………………………21 

 

VAGY22 

 

b) kapacitást nyújtó szervet nem vonunk be. 

 

Kelt: _______________ 201… . _____________ hó ______ napján. 

 

 

__________________________ 

 

 cégszerű aláírás 

 

  

  

                                                 
19  Ezen nyilatkozatot akkor is meg kell tenni, ha az ajánlattevő az alkalmasságát kapacitás szervvel fogja 
igazolni. 
20  A kapacitást nyújtó szerv nevét kell megadni az a) válasz megjelölésekor. 
21  Az M.1. illetve M.2. jelölések e helyütt elegendőek, annak megfelelően, hogy egyik, vagy másik, avagy 
mindkettő feltételt kapacitás-szervvel igazol ajánlattevő. 
22  A megfelelő választ jelölni kell! 
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 oldal 20 

„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának fejlesztésére építési 
beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  

 

 

 

EGYÉB IRAT  

- aláírási címpéldány, vagy minta 

- árazott költségvetés 

- 2. értékelési szemponthoz a szakember önéletrajza 

- egyéb irat, amit a felhívás, közbeszerzési dokumentáció, vagy jogszabály előír. 

 

 

 

 


