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Az ajánlatot alkotó dokumentumok 

 

Dokumentum megnevezése Melléklet száma 
Tartalmi 
követelmény 

Formai követelmény 

Felolvasólap  1. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti ajánlati nyilatkozat 

2. számú melléklet az Iratminta szerint 
cégszerűen aláírva, 
eredeti példányban 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése 
szerinti  nyilatkozat 

3. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Nyilatkozatminta a Kbt. 66. § 
(6) bekezdésre vonatkozóan 
(Nemleges nyilatkozat is 
csatolandó) 

4. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Az ajánlattevő nyilatkozata 
kapacitást nyújtó szervezet 
bevonásáról [Kbt. 65. § (7) 
bekezdés] 
(Nemleges nyilatkozat is 
csatolandó) 

5. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Képviselő ajánlattevő 
megjelölése (Csatolni 
szükséges továbbá a Kbt. 35. 
§ (1)-(7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő 
megállapodást)  

6. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Aláírási címpéldány vagy 
ügyvéd által készített és 
ellenjegyzett, a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-minta 
Meghatalmazás (adott 
esetben) 

 

Azon cégjegyzésre 

jogosult képviselőé, 

aki az ajánlatot 

aláírja, vagy annak 

aláírására 

meghatalmazást ad 

egyszerű másolatban 

Ajánlattevői nyilatkozat a 
kizáró okokról 

7/A. számú 
melléklet 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb)  
alpontja szerinti kizáró okról 

7/B. számú 
melléklet 
 

az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

AJÁNLATTEVŐ 
NYILATKOZATA az 
elektronikus formátumban 
benyújtott ajánlat 
megegyezőségéről 

8. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

AJÁNLATTEVŐ 
NYILATKOZATA 
Folyamatban lévő 
cégbírósági 
változásbejegyzési eljárásról 
(Nemleges nyilatkozat is 
csatolandó) 

9. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Nyilatkozat üzleti titokról 
(adott esetben) 

10. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Ajánlattevő nyilatkozata a 
felelősségbiztosítás 
tekintetében 

11. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 
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Dokumentum megnevezése Melléklet száma 
Tartalmi 
követelmény 

Formai követelmény 

Ajánlattevő nyilatkozata a 
tartalékkeret terhére 
elszámolható munkák rezsi 
óradíjról 

12. számú melléklet az Iratminta szerint cégszerűen aláírva 

Árazott költségvetés   Cégszerűen aláírva 
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1. számú melléklet 

 

FFEELLOOLLVVAASSÓÓLLAAPP 

 

„Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti 

kormányablak épületének bővítése, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

Ajánlattevő adatai
1
: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Képviselő neve:  

 

A kapcsolattartó adatai
2
: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülnek: 

Ár 

1. Nettó Vállalkozói Díj összesen (Ft) - Forint 

 

Nettó Vállalkozói Díj összesen 10 %-a  

(tartalékkeret) 

- Forint 

 

Összesen  

(Nettó Vállalkozói Díj összesen + 

tartalékkeret) 

- Forint 

Minőségi szempontok 

1. 1. A szerződés teljesítésébe részt 

vevő szakemberek szakmai 

tapasztalata (egész hónapban 

megadva) 

 

1.1) Az ajánlattételi felhívás 12.2. M/1.1 
pontjában meghatározott szakember 
általános épületek építési munkáinak 
felelős műszaki vezetői, 36 hónapot 
meghaladó többlet szakmai tapasztalata 
(az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 
60 hónap) 

hónap 

1.2) Az ajánlattételi felhívás 12.2. M/1.2 
pontjában meghatározott szakember 
épületgépészeti felelős műszaki vezetői, 

hónap 

                                                 
1
  Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös Ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat 

szabadon bővíthető. 
2
  Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan 

kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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36 hónapot meghaladó többlet szakmai 
tapasztalata (az ajánlati elem 
legkedvezőbb szintje 60 hónap) 

1.3.Az ajánlattételi felhívás 12.2. M/1.3 
pontjában meghatározott szakember 
épületvillamossági felelős műszaki 
vezetői, 36 hónapot meghaladó többlet 
szakmai tapasztalata  (az ajánlati elem 
legkedvezőbb szintje 60 hónap) 
 

hónap 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon nettó összegeket kérünk feltüntetni. 
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2. számú melléklet 

 

AA  KKBBTT..  6666..  §§  ((22))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSEE  SSZZEERRIINNTTII    AAJJÁÁNNLLAATTII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT
33
 

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

jogosult képviselője, a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint Ajánlatkérő által kiírt „Budapest 

Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak 

épületének bővítése, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként 

és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös Ajánlattevő képviseletében
4
 

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

– miután az Önök Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket 

megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és az abban foglaltak, továbbá az eljárás során keletkezett 

egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati 

áron; 

– nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az Ajánlattételi 

felhívás és a Közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

nyertességünk esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően 

a szerződés megkötését; 

– az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás 

aláírására jogosult személy írta alá. 

 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

                                                 
3
  Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg 

kell tenni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat eredeti példányának az ajánlati 

nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
4
  Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 
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3. számú melléklet 

 

AA  KKBBTT..  6666..  §§  ((44))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSEE  SSZZEERRIINNTTII    NNYYIILLAATTKKOOZZAATT 

 

 

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

jogosult képviselője, a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint Ajánlatkérő által kiírt „Budapest 

Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak 

épületének bővítése, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy 

a fent nevezett Ajánlattevő:
5
 

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

törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / 

középvállalkozásnak
6
 minősül. 

b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény hatálya alá.
7
 

 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

A nemleges esetben is csatolandó! 

 

                                                 
5
  Közös ajánlattétel esetén Ajánlattevőnként külön-külön kell megadni. 

6
  A megfelelő válasz aláhúzandó! 

7
  Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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4. számú melléklet 

 

 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  6666..  §§  ((66))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN
88
 

(Nemleges nyilatkozat is csatolandó) 

 

 

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

képviselőjeként a „Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-

30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán 

n y i l a t k o z o m  a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében, hogy 

 

(kérjük az 1-2. pontok mindegyikének tekintetében a nemleges választ is jelölni a megfelelő 
□kiválasztásával) 

 
1. 
□  A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe alvállalkozót. 
2. 
□  A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni alvállalkozót, az alábbiak szerint: 

 

A közbeszerzés részének 
megnevezése, amelyhez 

igénybe veszi 
(kitöltése kötelező) 

Amennyiben az alvállalkozóval 
alkalmasságot igazol, az 

alkalmassági követelmény 
pontos hivatkozása 

(szükség esetén töltendő ki) 

A cég megnevezése, és 
székhelye 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) 
pontja alapján a már ismert 
alvállalkozók esetében 
kitöltendő.) 

  

NINCSEN
9
   

  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 

Megjegyzés: 

A nemleges is csatolandó! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                 
8
  A táblázat szabadon bővíthető. 

9
  Ha Ajánlattevő egyáltalán nem vesz igénybe alvállalkozót, ezt a nyilatkozatminta aláírásával 

jelezheti, egyébként a „NINCSEN” szó törlendő, és a megfelelő adatok feltüntetendőek. A 
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni. 
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5. számú melléklet 

 

Az ajánlattevő nyilatkozata kapacitást nyújtó szervezet bevonásáról [Kbt. 65. § (7) bekezdés] 

(Nemleges nyilatkozat is csatolandó) 

 
Alulírott/alulírottak ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 
…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
kötelezettségvállalásra jogosultja a „Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross 
Gábor utca 28-30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 
 
□  A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitást 
nyújtó szervezetet. 
□  A szerződés teljesítéséhez igénybe kívánok venni a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitást 
nyújtó szervezetet, az alábbiak szerint: 

 

A cég megnevezése, és székhelye 
(kitöltése kötelező) 

Az alkalmassági követelmény pontos 
hivatkozása 

(kitöltése kötelező) 

  

  

  

 
 
 
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 
meghatalmazottak részéről) 

 
Megjegyzés: 
A nemleges is csatolandó! 
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra: 
„A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló 
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor 
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési 
beruházást , szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.” 
Ebben az esetben kérjük a jelen dokumentum mögé csatolni - értelemszerűen az igazolni kívánt 
alkalmassági követelmény függvényében – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja hogy az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
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6. számú melléklet 

 

KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ  AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐ  MMEEGGJJEELLÖÖLLÉÉSSEE
11001111

 

 

 

Alulírottak az alábbi közös Ajánlattevők képviseletében a „Budapest Főváros Kormányhivatala 

1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján n y i l a t k o z z u k ,  

hogy az alábbi Ajánlattevők, közösen tesznek ajánlatot és maguk közül jelen közbeszerzési eljárásban 

a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:
12

 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő nevében 

aláírásra jogosult 

képviselő neve: 

   

Az itt feltüntetett 

Ajánlattevő jogosult 

a közös Ajánlattevők 

nevében eljárni, 

azokat képviselni
13

: 

 

A fenti közös Ajánlattevők cégszerű aláírása: 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

                                                 
10

  Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
11

  Csatolni szükséges továbbá a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
megállapodást. 
12

  A táblázat szabadon bővíthető 
13

  A közös Ajánlattevők közül egyet meg kell jelölni. 
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7/A. számú melléklet 

 

AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKKRRÓÓLL
1144

 

 

 

Alulírott ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 
…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
kötelezettségvállalásra jogosultja, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában a „Budapest Főváros 
Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak épületének 
bővítése, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt cégre, mint ajánlattevőre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja , szerinti kizáró okok. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy nem veszek igénybe a jelen 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok alá 
eső alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást nyújtó szervezetet. 
 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

                                                 
14

  Ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. 
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7/B. számú melléklet 

 

AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKBBTT..  6622..  §§  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSS  KK))  PPOONNTT  KKBB))    AALLPPOONNTTJJAA  SSZZEERRIINNTTII  KKIIZZÁÁRRÓÓ  

OOKKOOKKRRÓÓLL
1155

 
 
 

„Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti 
kormányablak épületének bővítése, átalakítása”  

I.  
Alulírott .................................(név), mint a(z) ......................................................(cégnév, székhely) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a „Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 
Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása”  
tárgyú közbeszerzései eljárásban  nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak 
minősül, melyet  
 

 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  
 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  

 
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 
 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges: 
 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó 
lakóhelye 

  

  

 
vagy

16
 

 
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése szükséges: 
 
Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonos nincs. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok ellenőrzése a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapon 
ingyenesen elérhető cégkivonat alapján történik, ezért kérjük, adataikat erre tekintettel adják meg! 

 
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 

 

                                                 
15

  Ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. 
16

  A megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 

     ________________________________ 
(Cégszerű aláírása a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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8. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat 

megegyezőségéről 

 

Alulírott/alulírottak, ………………………………………….. mint a 
………………………………………………………………………….. (cég megnevezése, címe) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 
Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása” 
tárgyú közbeszerzései eljárásban  kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában 
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) 
példánnyal teljes mértékben megegyeznek. 

 

 

Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján. 
 
 
 
 

 
 

 

(cégszerű aláírás) 
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9. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról 

(Nemleges nyilatkozat is csatolandó) 

 

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként a 
Budapest Főváros Kormányhivatala, mint ajánlatkérő által „Budapest Főváros Kormányhivatala 
1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása”  
tárgyában 
 

1.) A  ……………….. (ajánlattevő neve) tekintetében cégbírósági változásbejegyzési eljárás 
folyamatban VAN / NINCS*. 
 

 
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 
 
 
* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! 
 
 
 
Megjegyzés:  
Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” 
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 
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10. számú melléklet  

NNYYIILLAATTKKOOZZAATT    üzleti titokról (adott esetben)) 

 

 
Alulírott ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 
…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a „Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 
Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása”  
tárgyú közbeszerzései eljárásban   

n y i l a t k o z o m 

hogy ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz. 
 
Az üzleti titoknak minősülő információkat és adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét képező 
Üzleti titok elnevezésű külön fejezetében a ……………………oldalakon különítettük el. 
 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők a figyelmét a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely 
szerint Ajánlattevő 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.  
 
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 
 

  A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
 Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, nem kell a nyilatkozatot az ajánlathoz 

csatolni. 
 
 
Megjegyzés:  

A nyilatkozat kitöltésekor felhívjuk a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 
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11. számú melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében 

 
Alulírott ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 
…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai 
 

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

hogy amennyiben a „Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 
28-30. alatti kormányablak épületének bővítése, átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig, a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 
26. §--ának megfelelően,  
 

 az ajánlattételi  felhívás 20. Egyéb követelmények és információk 18. pontjában előírt 
feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének 
teljes időtartamára szakmai felelősségbiztosítást kötünk.

17
 

 
vagy 

 

 az ajánlattételi  felhívás 20. Egyéb követelmények és információk 18. pontjában előírt 
feltételeknek megfelelően a szakmai felelősség biztosításunkat kiterjesztjük a szerződés tárgyát 
képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.

18
 

 
 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 
 

 

                                                 
17

  A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó! 
18

  Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által 

nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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12. számú melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozata a tartalékkeret terhére elszámolható munkák rezsi óradíjról
19

 

 
Alulírott ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 
…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai 

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

 
hogy a „Budapest Főváros Kormányhivatala 1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30. alatti 
kormányablak épületének bővítése, átalakítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás kapcsán 
a tartalékkeret terhére elszámolható, az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunka) rezsióradíja: 

 
 

nettó ...................,-HUF/óra, 
 
 

melyet a TERC VIP Silver normal.tcs sablonját használva kell alkalmazni.  
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 

 

 
 

                                                 
19

  Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által 

nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 


