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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

 

1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK 
 

Ajánlatkérő: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

 

Ajánlattevő:  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 3.§ 

1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban 

ajánlatot nyújt be; 

 

Ajánlattételi felhívás:  A Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásban, az Ajánlattevőknek 

közvetlenül megküldött Ajánlattételi felhívás (továbbiakban Felhívás).  

 

Dokumentáció:  A megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi 

Dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció), valamennyi mellékletével 

együtt. 

 

Ajánlat:  A Felhívásban és a jelen Dokumentációban foglaltak alapján az Ajánlattevő által 

készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt. 

 

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, 

 

Jogszabályi hivatkozások: 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról 
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2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 
 
2.1. A Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 

kérhet az Ajánlatkérőtől a Felhívás 1) pontjában megjelölt szervezet/személy címén az 
alábbiak szerint. Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő elsődleges kommunikációs eszköznek 
a faxot tekinti, így kérjük, hogy kiegészítő tájékoztatáskérést faxon és e-mailen szerkeszthető 
formában is megküldeni szíveskedjen: 

 

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 2.   

fax: +36 1 244 8226 

e-mail: vajtai.gabor@obvf.hu 

 

2.2. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail 
címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

2.3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során konzultációt [Kbt. 56. § (6) bekezdés] nem tart. 
 

2.4. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el, figyelemmel 
a 114.§ (6) bekezdésében foglaltakra is. 
 

2.5. Az ilyen kérelmeket a Kbt. 114.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján ésszerű határidőben kell 
eljuttatni az Ajánlatkérő fenti személyhez/szervezethez, írásban (e-mail útján, telefaxon). 

 
2.6. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg a választ. A 

kiegészítő tájékoztatást egyidejűleg kapják meg az Ajánlattevők a kérdések szövegével, de a 
kérdést feltevő megnevezése nélkül. 
 

2.7. Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon 
pontos címet (faxszámot, e-mail-címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. 
 

2.8. Ajánlattevőknek telefaxon vagy e-mailben kell vissza igazolniuk az Ajánlatkérő képviselője 
részére, hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták.  

 

2.9. Ugyanezen előírás vonatkozik az Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás során az 
Ajánlattevők részére küldött valamennyi dokumentum esetére is. 

 
2.10. A Kbt. 52. § (3) és bekezdése értelmében 114.§ (6) bekezdésére figyelemmel az Ajánlatkérő 

az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása 
a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és 
a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében 
foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

2.11.  Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Ajánlatkérő haladéktalanul 
és egyidejűleg értesíti valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt. 

 
 

3. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 
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3.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket 
terhelik.  

 

3.2. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek 
az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek fel.  

 

3.3. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére. 

 

4. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 

4.1. Az Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a Felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az 
előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: 
mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

 

4.2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a Felhívásban foglaltakat, 
ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési dokumentumok a Felhívással együtt kezelendők.  

 
4.3. A Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása 

esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.  
 

4.4. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos 
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, 
kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatás–kérésre adott Ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.  
 

4.5. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az Ajánlattevő által 
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 
 

4.6. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: 
 
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

Címe: 1033 Budapest, Fő tér 2. II. 18. 

Határideje: 2016. december 16. (péntek) 11:00 óra 

Hétfő-csütörtök 8:00 és 16:00. óra között, pénteken: 8:00 és 12:00 -ig kereshető fel 

személyesen. 

Az ajánlattétel napján a fenti határidő az irányadó.  

 

4.7. Ha jelen közbeszerzési dokumentumok ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását 
írják elő, ez esetben jelen dokumentációban található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség 
szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és 
nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető 
(pl. referencianyilatkozat esetén). 

 

4.8. Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint 
a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 

5. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 
 

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat tartalmaznia kell.  
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BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet)  

Felolvasólap (2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet)  

KIZÁRÓ OKOKKAL, ÉS ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat alkalmasságról a Kbt. 67.§ (2) bekezdése alapján (4. sz. melléklet) 
 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn állására vonatkozóan a Kbt. 67. § (2) bekezdése 
alapján (5. sz. melléklet)  

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK  

Ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.  

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva.  

 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett nyilatkozat (6. sz. melléklet) 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatba csatolandó az Ajánlattevő nyilatkozata a 
minta szerinti tartalommal (7. sz. melléklet)  

 

Nyilatkozat a papír alapú, és az elektronikus példány egyezőségéről (8.sz. 
melléklet) 

 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

A papír alapú példányról készített 1 db elektronikus példány  

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI 
ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK - Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történt felhívásra 
nyújtandók be 

 

P1.) Árbevételről szóló nyilatkozat  

M1.) Referencia  

 

A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni, eredetiben kell 

benyújtani.  

Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 

Az Ajánlattevő a Dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy 

benyújtsa az ajánlatát.  

 

 

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 
6.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
6.2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. 
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6.3. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, 
mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. 

6.4. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 
akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. A közös Ajánlattevők 
megállapodásának tartalmaznia kell: 

 a jelen közbeszerzési eljárásban közös Ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

 a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

 ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és 
a vezető között; 

 a számlázás rendjét. 
 

7. ÜZLETI TITOK VÉDELME 

 
7.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti 

indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

7.2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait 
a Kbt. 44. § tartalmazza. 

7.3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más Ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 
amennyiben Ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem 
elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt 
információkat is. 

 

8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK 

 
8.1. Az ajánlatokat a Felhívás 24. Egyéb információk 3. pontjában előírt formai követelmények 

szerint kell benyújtani. 
 

8.2. Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt 
tekinti irányadónak. 
 

8.3. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás, okirat tekintetében be kell 
nyújtani az Ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a 
helyességéért Ajánlattevő a felelős. 

 

9. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

 
9.1. Az Ajánlattevőnek az ajánlata 1 db eredeti papír alapú és 1 db elektronikus (CD/DVD 

adathordozón) példányait egy közös borítékban/csomagban kell elhelyeznie, lezárni és az 
alábbiakban megjelölt helyre kell eljuttatni.  
 

9.2. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet csak akkor tekinti határidőn 
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. 

 

9.3. Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. A határidő után beérkezett ajánlat 
benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - 
Ajánlattevőnek, megküldi Ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 68.§ (6) bekezdésében 
foglaltakra.  
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9.4. Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. 
késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli.  

 

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
 

10.1. Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. 
 

Az ajánlatok felbontásának időpontja:  

2016. december 16. 11.00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 18. Tárgyaló 

 

10.2. Az ajánlatok érkezési sorrendben kerülnek felbontásra. A felbontáskor a Kbt. 68.§ (4) 
bekezdése alapján ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a 
rendelkezésére álló fedezet összege is. 
 

10.3. Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított 
öt napon belül megküld valamennyi Ajánlattevő részére. 

 

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 

11.1. Az ajánlatokat az Ajánlatkérő közbeszerzési bírálóbizottsága (a továbbiakban: 
Bírálóbizottság) értékeli, Felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján.  
 

11.2. A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz a 
nyertes Ajánlattevőre. 
 

11.3. Az ajánlatok értékelése: 
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti a legalacsonyabb ár 

szempont alapján. 

 

12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 
 

12.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 
 

12.2. A szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 

12.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 
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Ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
harminc nappal meghosszabbodik. 
 

12.4. Az Ajánlatkérő szerződéses feltételként a Kbt. 136.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 
köteles előírni, hogy: 

o nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes Ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

o a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 

12.5. Az Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

o a nyertes Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

o a nyertes Ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

 
12.6. A külföldi adóilletőségű nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes Ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

12.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes Ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 

12.8. Az Ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó 
és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – 
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia 
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt. 
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1. számú melléklet 

 
TARTALOMJEGYZÉK  

 
Jelen Dokumentáció 1.5 pontja szerinti tartalommal elkészítve. 
  



 

 12 

2. számú melléklet 

 

FELOLVASÓ LAP  

 

Ajánlattevő neve:  
címe:  
telefonszáma:  
fax száma:  
e-mail címe:  
  

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által „Kolosy téri Bevásárlóközpont 
élő erős őrzése.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgyát képező feladatok 
ellátását Ajánlattevő az alábbi ellenszolgáltatás ellenében vállalja: 
 

Ajánlati ár (nettó HUF)  ………………………… Ft/fő/óra 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

  meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (Ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 
nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős 
őrzése.” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján1, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 
meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján3, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban 

meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat 
veszem igénybe:  

 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, 
amellyel összefüggésben 

szerződést fog kötni 

  

  

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján4, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et 
kívánjuk igénybe venni5: 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, 
cím) 

Az alkalmassági feltétel6, 
amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet 

                                                           
1 66. § (6) Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. 

2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” , vagy jelezze egyértelműen, kihúzással, vagy „Nem” megjelöléssel. 

3 66. § (6) Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi  jelentkezésben meg kell jelölni 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

4 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, 

a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és 

az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 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. 

5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”, vagy jelezze egyértelműen, kihúzással, vagy „Nem” megjelöléssel. 

6 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak 

szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Kbt. 65. § (9): 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. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor 

vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel 

rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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erőforrására támaszkodik (a 
felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése) 

  

  

 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott – 
általunk teljes körűen megismert – dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig 
fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 
megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

o a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
……………………………………- vállalkozásnak7 minősül /  

vagy 

o nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 
alá8. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                           
7 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük 

megadni. 

8 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni, vagy áthúzni. 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A KBT. 67.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) Ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az „Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése.”  
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem az alkalmassági 
követelmények vonatkozásában: 

I. 

Az általam képviselt Ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet9, a nevezett tárggyal 
indított eljárás közbeszerzési dokumentumaiban az Ajánlatkérő által meghatározott alábbi gazdasági 
és pénzügyi, illetve műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek mindenben megfelel, így: 
 

P.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nyilatkozata alapján az ajánlattételi 
felhívás közvetlen megküldését megelőző három lezárt üzleti évben a teljes– 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az évek összességét tekintve 
elérte legalább a nettó 16 millió forintot. 

 
M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmas a szerződés teljesítésére, ha bemutat az 

ajánlatában az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésétől visszafele számított 3 
(három) évben (36 hónapban) befejezett az előírásoknak megfelelően és 
szerződésszerűen teljesített, őrzésre vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által 
kiállított a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, az alábbi feltételeknek 
megfelelő referencia igazolás(oka)t: 

 

 legalább 12 millió Ft értékű közbeszerzés tárgyára (személy és 
vagyonvédelmi szolgáltatás) vonatkozó szerződésszerűen teljesített 
referencia. 

II. 

Kijelentjük,10 hogy – az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – nyilatkozatunkat az 
Ajánlattételi Felhívásban meghatározott igazolási módokra figyelemmel tettük meg és tudomásul 
vesszük, hogy amennyiben ajánlatkérő a 69.§ (4) bekezdése alapján tőlünk az igazolási módok szerinti 
dokumentumokat bekéri és az abban foglaltak a nyilatkozatunkat nem támasztja alá, úgy az az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 …………………………………………… 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
9 a megfelelő aláhúzással jelölendő 
10 A fenti, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 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 gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § 
szerinti felhívására köteles benyújtani. 
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5. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) Ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője a „Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az 
alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

I. 

Az általam képviselt szervezet, mint Ajánlattevő nem áll Kbt. 62. § (1), (2) bekezdésekben 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

II. 

Az általam képviselt szervezet, mint Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 
Kbt. 62. § (1), (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve 
nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya aláeső az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezetet/szervezeteket. 

III. 

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet11 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy12 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra) –rb) vagy rc)-rd) pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonosról13: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________14 

 

vagy 

                                                           
11 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

12 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

13 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja  szerint tényleges tulajdonos:  

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 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, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

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

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, 

továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

14 Szükség esetén bővíthető! 
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- nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincs. 

-  

Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat: 

a. 15 Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-
os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet nincs. 

vagy 

b.  Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet van, mely(ek) az alábbi(ak): 
 

Szervezet neve: Szervezet székhelye: 

  

  

  

  

 

Továbbá nyilatkozom, a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdése kb) pont 

szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 …………………………………………… 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
15 A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő. 
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6. számú melléklet 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 

visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint 
költségvetési támogatás nyújtásához 

 
 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási 

címpéldány alapján): 
 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 
Magyarország): 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
neve: 

 

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

Tényleges tulajdonosainak neve és 
személyigazolvány száma, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

A gazdálkodó szervezetben 
közvetlenül vagy közvetve több mint 
25%-os tulajdoni részesedéssel, 
befolyással vagy szavazati joggal 
rendelkező jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet neve, tulajdoni hányada, 
befolyása és szavazati jogának 
mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak természetes 
személyazonosító adatai, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

adóilletősége:  

ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője 

(képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet 
megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
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tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: ________________________ 
 
 
 
 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás 
központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon 
(állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, 
vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható 
gazdálkodó szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött 
külföldi társaság fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, 
illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), 
amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, 
valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi 
forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett 
(fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos 
adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az 
adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla 
vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem 
kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, 
azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban 
az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a 
pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, 
illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának 
engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, 
társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági 
adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több 



 

 21 

társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 
százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig 
lezárult utolsó adóévet kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő 
államban lévő telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi 
társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz 
százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő 
alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján 
már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden 
napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett 
fennállásának kivételével - az adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről 
a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.  
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 
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7. számú melléklet 

Nyilatkozat  
 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) Ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője a „Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az 
alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő levelezési címe:  
(adott esetben) 

 
 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:   

Ajánlattevő adószáma:   

Ajánlattevő bankszámlaszáma (amely 
bankszámlára nyertesség esetén az 
ellenszolgáltatás teljesítését kéri):  

 

Ajánlattevő képviseletre jogosultjának neve, 
amely képviseletre jogosult részéről 
Ajánlattevő nyertessége esetén a megbízási 
szerződés aláírásra kerül: 

 

Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult 
képviselője: 

  
Kapcsolattartó személy neve: 
Telefonszám:  
Telefax: 
E-mail cím:  
 

 

 
Kelt: ……………………….; 2016. ………….. hónap ….. napján 
 

 
 

…………………………………… 

                                                                                                    cégszerű aláírás  
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8. sz. melléklet 

Nyilatkozat a papír alapú és az  
elektronikus példány egyezőségéről 

 

Alulírott ……………….., mint a ……………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult 

képviselője  

 

nyilatkozom, hogy 

 

„Kolosy téri Bevásárlóközpont élő erős őrzése.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk 

elektronikus formában benyújtott (pdf. file) példánya, a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

Kelt: ……………………….; 2016. ………….. hónap ….. napján 
 

 
 

…………………………………… 

                                                                                                                cégszerű aláírás  
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A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás: 
 
A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat 

különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 

amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  

 

A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 

rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a 

Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

 

A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként 

közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § 

(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az 

ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban 

külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 

információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 
Kormányzati weboldalak, ahonnan információ szerezhető be: 
Adózással kapcsolatos jogszabályok: (URL)  
www.nav.gov.hu 
Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: (URL)  
www.vm.gov.hu 
Munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályok: (URL) 
www.ommf.gov.hu 
valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapja:  www.kozbeszerzes.hu 
 

http://www.nav.gov.hu/
http://www.vm.gov.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/

