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A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a jótállás idejére szóló biztosítékra 
vonatkozóan (10. számú melléklet) 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki eltérésekre vonatkozóan (11. számú melléklet)  

Szakmai ajánlat: Tételes beárazott költségvetések, elektronikus adathordozón, 
szerkeszthető formátumban a nyomtatott formával megegyező tartalommal is. 

 

A papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 1 db elektronikus másolati 
példány (CD-n vagy DVD-n) 

 

A közös ajánlattevők közötti, közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló 
megállapodás (amennyiben releváns)  

 

Meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot a cégszerű nyilatkozatoknál nem az 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá!) 

 

Ajánlattevő általi felelős magyar fordítás(ok) (amennyiben releváns) 
 

Az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának 

igazolására vonatkozó okiratok (amennyiben releváns) 
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1.1. számú melléklet  

 
F E L O L V A S Ó L A P  

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése” 

 

 tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

I. részajánlati kör: „Fadd-Dombori 3696/4 hrsz. alatti strand felújítása” 
 

 

Ajánlattevő(k)1 neve(i):  

Ajánlattevő(k) székhelye(i) (lakóhelye(i)):  

Az Ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó 
személy neve: 

 

Levelezési címe:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail cím:  

 
Megajánlások: 
 

RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1. Ajánlati ár (HUF)   Nettó …………………….………. Ft 

2. Vállalt jótállási idő (hó) Minimum 36 hó +………………. hó 

3. Vállalt késedelmi kötbér  Minimum 20.000 Ft/nap + ……………..Ft/nap 

4. Az MV-KÉ vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező szakembernek, a 
jogosultság megszerzését (névjegyzékbe történő 
vételét követően) szerzett felelős műszaki 
vezetői szakmai gyakorlata (kötelező 
minimum nincs, értékelési maximum 36 hónap)  

Szakember megnevezése: 

………………………………………. 

Gyakorlati ideje: 

………………………………...hónap2 

 
 
Kelt: ………….., 2018. …………  

 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
  

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő elérhetőségi adatait kérjük megadni. 
2 A gyakorlati idő számítása során az ajánlatkérő az alábbi honlap segítségével számol, ezért javasoljuk a Tisztelt 
Ajánlattevőknek is ennek az alkalmazását: http://www.hatarido-szamitas.hu/idotartam-szamitas 
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1.2. számú melléklet  

 
F E L O L V A S Ó L A P  

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése” 

 

 tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

II. részajánlati kör: „Fadd-Dombori 3531/30 hrsz. alatti strand felújítása” 

 
 

 

Ajánlattevő(k)3 neve(i):  

Ajánlattevő(k) székhelye(i) (lakóhelye(i)):  

Az Ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó 
személy neve: 

 

Levelezési címe:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail cím:  

 
Megajánlások: 
 

RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1. Ajánlati ár (HUF)   Nettó …………………….………. Ft 

2. Vállalt jótállási idő (hó) Minimum 36 hó +………………. hó 

3. Vállalt késedelmi kötbér  Minimum 20.000 Ft/nap + ……………..Ft/nap 

4. Az MV-KÉ vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező szakembernek, a 
jogosultság megszerzését (névjegyzékbe történő 
vételét követően) szerzett felelős műszaki 
vezetői szakmai gyakorlata (kötelező 
minimum nincs, értékelési maximum 36 hónap)  

Szakember megnevezése: 

………………………………………. 

Gyakorlati ideje: 

………………………………...hónap4 

 
 
Kelt: ………….., 2018. …………  

 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
  

                                                 
3 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő elérhetőségi adatait kérjük megadni. 
4 A gyakorlati idő számítása során az ajánlatkérő az alábbi honlap segítségével számol, ezért javasoljuk a Tisztelt 
Ajánlattevőknek is ennek az alkalmazását: http://www.hatarido-szamitas.hu/idotartam-szamitas 
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1.3. számú melléklet  

 
F E L O L V A S Ó L A P  

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése” 

 

 tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

III. részajánlati kör: „Fadd-Dombori Nefelejcs u. 6. szám alatti gondnoki ház felújítása” 
 

 

Ajánlattevő(k)5 neve(i):  

Ajánlattevő(k) székhelye(i) (lakóhelye(i)):  

Az Ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó 
személy neve: 

 

Levelezési címe:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail cím:  

 
Megajánlások: 
 

RÉSZSZEMPONT MEGAJÁNLÁS 

1. Ajánlati ár (HUF)   Nettó …………………….………. Ft 

2. Vállalt jótállási idő (hó) Minimum 36 hó +………………. hó 

3. Vállalt késedelmi kötbér  Minimum 20.000 Ft/nap + ……………..Ft/nap 

4. Az MV-É vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező szakembernek, a 
jogosultság megszerzését (névjegyzékbe történő 
vételét követően) szerzett felelős műszaki 
vezetői szakmai gyakorlata (kötelező 
minimum nincs, értékelési maximum 36 hónap)  

Szakember megnevezése: 

………………………………………. 

Gyakorlati ideje: 

………………………………...hónap6 

 
 
Kelt: ………….., 2018. …………  

 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
  

                                                 
5 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő elérhetőségi adatait kérjük megadni. 
6 A gyakorlati idő számítása során az ajánlatkérő az alábbi honlap segítségével számol, ezért javasoljuk a Tisztelt 
Ajánlattevőknek is ennek az alkalmazását: http://www.hatarido-szamitas.hu/idotartam-szamitas 
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2.1. számú melléklet 

A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI POZÍCIÓRA BEMUTATOTT SZAKEMBER SZAKMAI 
GYAKORLAT IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓ MEGAJÁNLÁST ALÁTÁMASZTÓ 

DOKUMENTUM  
(önéletrajz)  

„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

……. részajánlati kör 

 
S Z E MÉ L Y E S A D A T O K  

Név:  
Lakcím:  
Születési idő:  
Állampolgárság:  
Jelenlegi munkahely:  
Jelenlegi munkakör:  
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:  

 
Az MV-KÉ jogosultság megszerzésének (azaz névjegyzékbe vételének időpontja) 

… … … …. . é v …… … h ó … … …… . .  n ap  

Névjegyzéki száma: 

 
Projekt megnevezése 

(ideértve a szakmai gyakorlat 
megszerzésének helyét is; cégnév) 

Kezdő és befejő 
időpont 7 

(év/hó 

A szakember által ellátott felelős műszaki 
vezetői pozíció megnevezése. 8 

   

   

   

 
Alulírott ……………………….. (szakember neve), mint a ………………………………….. (név, 
székhely) ajánlattevő jelen eljárásban teljesítésbe bevonni kívánt szakembere nyilatkozom, hogy „Fadd-

Dombori turisztikai célú fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékig rendelkezésre állok. 

 

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

……………………………… 
Szakember aláírása 

                                                 
7 A gyakorlati idő számítása során az ajánlatkérő az alábbi honlap segítségével számol, ezért javasoljuk a Tisztelt 
Ajánlattevőknek is ennek az alkalmazását: http://www.hatarido-szamitas.hu/idotartam-szamitas 
8 Felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlati időnek minősül valamennyi építési beruházás során kifejtett felelős műszaki 
vezetői tevékenység, amelyben a bemutatott szakember, bármely jogviszonyban, tényleges és a bírálati szempont szerint 
meglévő jogosultsággal, szakági felelős műszaki vezetői tevékenységet fejtett ki. A szakmai tapasztalatigazolására 
megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt 
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek! Ajánlatkérő 30 napot tekint egy 
hónapnak! 
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2.2. számú melléklet 

A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI POZÍCIÓRA BEMUTATOTT SZAKEMBER SZAKMAI 
GYAKORLAT IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓ MEGAJÁNLÁST ALÁTÁMASZTÓ 

DOKUMENTUM  
(önéletrajz)  

„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

III. részajánlati kör 

 
S Z E MÉ L Y E S A D A T O K  

Név:  
Lakcím:  
Születési idő:  
Állampolgárság:  
Jelenlegi munkahely:  
Jelenlegi munkakör:  
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:  

 
Az MV-É jogosultság megszerzésének (azaz névjegyzékbe vételének időpontja) 

… … … …. . é v …… … h ó … … …… . .  n ap  

Névjegyzéki száma: 

 
Projekt megnevezése 

(ideértve a szakmai gyakorlat 
megszerzésének helyét is; cégnév) 

Kezdő és befejő 
időpont 9 

(év/hó 

A szakember által ellátott felelős műszaki 
vezetői pozíció megnevezése. 10 

   

   

   

 
Alulírott ……………………….. (szakember neve), mint a ………………………………….. (név, 
székhely) ajánlattevő jelen eljárásban teljesítésbe bevonni kívánt szakembere nyilatkozom, hogy „Fadd-

Dombori turisztikai célú fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékig rendelkezésre állok. 

 

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

……………………………… 
Szakember aláírása 

 

                                                 
9 A gyakorlati idő számítása során az ajánlatkérő az alábbi honlap segítségével számol, ezért javasoljuk a Tisztelt 
Ajánlattevőknek is ennek az alkalmazását: http://www.hatarido-szamitas.hu/idotartam-szamitas 
10 Felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlati időnek minősül valamennyi építési beruházás során kifejtett felelős műszaki 
vezetői tevékenység, amelyben a bemutatott szakember, bármely jogviszonyban, tényleges és a bírálati szempont szerint 
meglévő jogosultsággal, szakági felelős műszaki vezetői tevékenységet fejtett ki. A szakmai tapasztalatigazolására 
megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt 
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek! Ajánlatkérő 30 napot tekint egy 
hónapnak! 
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3. számú melléklet 

Nyilatkozat a szerződéses feltételekre vonatkozóan, a Kbt.  66. § (2) bekezdése 
alapján11 

 

„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése”1213 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Alulírott …………….. (név), a(z) ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) 
képviseletében eljárva a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban – az közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, 
hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat 
a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

 

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – 
megkötjük, és ajánlatunk felolvasólapján szereplő ajánlati áron, a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételekkel teljesítjük. 
 
 
Kelt: ………….., 2018. ……………. 

 
 
  
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
  

                                                 
11 Eredetben csatolandó! 
12 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie 
13 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén is elegendő egyszer megtenni! 
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4. számú melléklet 

Nyilatkozat az alvállalkozóra vonatkozóan, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) 
pontjaira1415 

 

„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

Alulírott …………….. (név), a(z) ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) 
képviseletében eljárva a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z o m, hogy az szerződés 
teljesítése során alvállalkozót16:  
 

nem veszünk igénybe   VAGY    igénybe veszünk  
(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve) 

 
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot is ki kell 

töltenie: 

 
1./ Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t 
igénybe venni:   
 
[Ajánlattevő tölti ki!] 

Közbeszerzés része(i) 
 

 
 
 
2./ Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor az alábbi alvállalkozók 
ismertek:  
 

[Ajánlattevő tölti ki!] 

 

Az alvállalkozó neve és címe A beszerzés azon része, mely tekintetében az alvállalkozó 
bevonásra kerül 

Név: …………………….. 

Cím: …………………….. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

 
Kelt: ………….., 2018. …………  

 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 

  

                                                 
14 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie. 
15 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén részajánlati körönként kell megtenni! 
16 Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az 
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
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5. számú melléklet 

Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozásról, a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan 

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése”1718 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 
Alulírott …………………………….. (név), a(z)…………………….……..……… (cégnév) (székhely: 
…………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint: 
 

- mikrovállalkozásnak,  
- kisvállalkozásnak, 
- középvállalkozásnak minősül,  
- nem tartozik a törvény hatálya alá.* 

 
 
 
Kelt: ………….., 2018. …………….  
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
  

                                                 
17 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie. 
18 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén is elegendő egyszer megtenni! 
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6. számú melléklet 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok 
vonatkozásában19 

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése”20 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely: 
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent hivatkozott tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában nyilatkozom, a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelménygondos áttekintése 
után, a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hogy nem tartozunk a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő, olyan társaság, amely a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. §. 38. pont, a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát az alábbiak szerint, képes 
megnevezni 21: 

neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:………………………… 

neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:………………………..22 

Vagy 

- nyilatkozom, hogy hogy az általam képviselt gazdasági szereplő, olyan társaság, hogy a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. §. 38. pont, a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs; 

 
 
Kelt: ………….., 2018. ……………. 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
  

                                                 
19 Csak az ajánlattevőnek szükséges megtennie. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön. 
20 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén is elegendő egyszer megtenni! 
21 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaszerinti tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve 
a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 
vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, (…)” 
22 Szükség esetén bővítendő! 
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7. számú melléklet 

Nyilatkozat az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá nem tartozásáról ,  
 

„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése”23 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 
Alulírott …………….. (név), a(z)……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) 
képviseletében eljárva felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-e), g)-k), m) és q) 
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 
Kelt: ………….., 2018. ……………. 
 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
  

                                                 
23 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén is elegendő egyszer megtenni! 
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8. számú melléklet 

Nyilatkozat 

változásbejegyzési  eljárás vonatkozásában 

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése”24 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely: 
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője  ezúton  

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

 
hogy  

- nincs folyamatban vonatkozásunkban változásbejegyzési eljárás. 

vagy25 
 

- folyamatban van vonatkozásunkban változásbejegyzési eljárás.26 

 
Kelt: ………….., 2018. …………  
 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 

  

                                                 
24 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén is elegendő egyszer megtenni! 
25 A megfelelő aláhúzandó. 
26 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 



14 / 16 

9. számú melléklet 

Szándéknyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről, i l letőleg kiterjesztéséről  a 
szerződés megkötése időpontjára 

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése”27 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely: 
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője  ezúton  

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

 
hogy nyertességünk esetén  
 

- a szerződés megkötése időpontjára az építési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítást (építés-
szerelés biztosítást), valamint az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb felelősségbiztosítást – az ott 
előírt feltételekkel megkötjük, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat az előzőeknek megfelelően 
kiterjesztjük, 

- vállaljuk, hogy az előírt felelősségbiztosítással a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
rendelkezni fogunk.  

Tudomásul vesszük, hogy az igazolás elmaradása esetén az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő 
érdekkörében felmerült okból hiúsult meg a szerződés, és a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő köti meg a szerződést! 
 
 
Kelt: ………….., 2018. …………  
 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
  

                                                 
27 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén is elegendő egyszer megtenni! 



15 / 16 

10. számú melléklet 

Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról  

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése”28 

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely: 
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője  ezúton  

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

 
hogy jótállás idejére szóló biztosítékot az áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő 
mértékben, az eljárást megindító felhívásban és a szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 134. § 
(4) bekezdése szerinti határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátjuk. 

  
 
 
Kelt: ………….., 2018. …………  
 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
  

                                                 
28 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén is elegendő egyszer megtenni! 
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11. számú melléklet 

Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki eltérésekre vonatkozóan 

 
„Fadd-Dombori turisztikai célú fejlesztése "29 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely: 
……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a műszaki dokumentációban esetlegesen megjelölt gyártmányoktól, típusoktól  
 
1./ eltérő ajánlatot nem tettünk 
 
vagy 
 
2./ az alábbi általunk megajánlott gyártmányok, típusok térnek el: 
 

Tételszám Műszaki dokumentáció szerinti 
anyag / szerkezet / berendezés 

gyártmánya, típusa 

Ajánlattevő által megajánlott 
anyag / szerkezet / berendezés 

gyártmánya, típusa 

   

   

   

 
 
Melléklet: eltérés esetén csatolni kell az anyagok, szerkezetek, berendezések jellemző tulajdonságait, 
paramétereit (pl.: méret, csatlakozási igények, nyomó szilárdság, teljesítmény, stb.) bemutató műszaki 
dokumentumokat (forgalomba hozatali engedélyek, magyar nyelvű termékleírások) is, melyből 
egyértelműen megállapítható az egyenértékűség. 
 
 
 
Kelt: ………….., 2018. …………  
 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
29 Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén külön-külön kell megtenni! 
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