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MELLÉKLETEK 
 
1. sz. melléklet: 
FELOLVASÓLAP 
 
2. sz. melléklet: 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT  (KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK ÉS AZ 
ALKALMASSÁGI FELTÉTELNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL, EGYÉB NYILATKOZATOK) 
 
3. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET RÉSZÉRŐL A KBT. 65. § 
(7) BEKEZDÉSE SZERINT 
 
 

II. 
Az eljárás későbbi szakaszában, Ajánlatkérő külön felhívására benyújtandó dokumentumok 

 
4. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRŐL  
 
5. sz. melléklet  
REFERENCIANYILATKOZAT 
 
6. sz. melléklet: 
REFERENCIA IGAZOLÁS 
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1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 

I. Ajánlattevő adatai: 
a. Neve:..................................................................................................................  
b. Székhelye: ..........................................................................................................  
c. Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………………. 
d. Adószáma: …………………………………………………………………………………………………. 
e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................  
f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet 

i. Neve, titulusa:  ......................................................................................  
ii. telefonszáma:  .......................................................................................  

iii. fax:  ........................................................................................................  
iv. e-mail:  ...................................................................................................  

II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: 
a. Neve:..................................................................................................................  
b. Székhelye: ..........................................................................................................  
c. Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………………….  
d. Adószáma: …………………………………………………………………………………………………. 
e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................  
a. Neve: .................................................................................................................  
b. Székhelye: ..........................................................................................................  
c. Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………………. 
d. Adószáma: …………………………………………………………………………………………………. 
e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................  

 
III. Értékelési szempontok szerinti számszerűsíthető ajánlati adatok:1  

 

megnevezés 
Ajánlati összár ÁFA nélkül 

Ft / szerelvény /hónap 

Fogaskerekű járművek J1 javítása során azok 
vázszerkezetének nagyjavítása 

……………….. -Ft / szerelvény 

jótállás időtartama …….………….. hónap 

    ……………..  2017. év …………..  …… 

  ..............................................  
 cégszerű aláírás 
 
 

                                                           
1
 

1
 Ajánlattevőnek a felolvasólapon ajánlati összárként az ajánlati árak táblázatában (1/A. sz. melléklet) 

megadott tapasztalati mennyiség és a megajánlott ajánlati egységárak szorzataként kapott értéket kell 
feltüntetnie. 
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2. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK ÉS ALKALMASSÁGI 
FELTÉTELNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL, EGYÉB NYILATKOZATOK)2 

 
 

I. nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben  
 

nem állnak fenn / fennállnak3 
 
a közbeszerzésekről szóló törvény 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok. 

 
 

II. nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontkb)alpontja szerinti kizáró okok 
hiányának igazolására 

 
1.) Nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontja tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet 
 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / szabályozott tőzsdén jegyeznek4 
 

2.) Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaságnak 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 szerinti tényleges tulajdonosa 

van / nincsen5 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Közös Ajánlattevők esetén a nyilatkozatot a közös Ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen 

aláírva kell benyújtani 
3
 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 

4
 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 

5
 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
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3.) Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § 
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges tulajdonosa6 van, a tényleges 
tulajdonosok neve és állandó lakóhelye vonatkozásában a következő nyilatkozatot 
teszem: 
 

Tényleges tulajdonos (természetes 
személy) neve 

Tényleges tulajdonos állandó 
lakóhelye 

  

  

  

  

 
III. nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk 

megfelel / nem felel meg7 

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
feltételnek. 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk 

megfelel / nem felel meg8 

az eljárást megindító felhívásban meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági 
feltételnek. 
 
                                                           
6
 r) 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 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, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a 
Ptk. 8:2. § (2) 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; 
7
 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 

8
 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
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IV. nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés teljesítése során 
alvállalkozót 

igénybe kíván / nem kíván igénybe9 

venni. 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk a közbeszerzés következő részeinek 
teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni. 

 

A közbeszerzés 
részei 

Alvállalkozók neve és székhelye  
(amennyiben az ajánlat benyújtásakor már ismert) 

  

  

  

  

Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt alvállalkozók nem tartoznak az eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alá. 

 
V. nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről a Kbt. 65. § (7) 

bekezdés tekintetében 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására 
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet 

igénybe kíván / nem kíván igénybe10 

venni. 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására a 
következő kapacitás szervezeteket veszi igénybe. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 

10
 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
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Kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet neve és 

székhelye 

Azon alkalmassági minimum követelmény 
(követelmények), melynek igazolása érdekében az 

Ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) 
támaszkodik  

(a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)  

  

  

  

  

  

 
Nyilatkozom, hogy az előzőekben megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

 
VI. nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről és arról, hogy el nem bírált 

változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy büntetőjogi felelősségem tudatában  az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
I. nyilatkozatrész 

a) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) letölthető a www.e-cegjegyzek.hu honlapról.11  
 

b) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) nem tölthető le a www.e-cegjegyzek.hu 
honlapról, és ezért jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a hatályos és érvényes 
cégkivonatot (vagy cégmásolatot), vagy azzal egyenértékű dokumentumot.12 

 
II. nyilatkozatrész 

a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.13 

b) benyújtottunk el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, és ezért 
jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.14 

  
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
12

 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
13

 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
14

 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
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VII. nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy 
 

 az eljárást megindító felhívásban, az útmutatóban, a műszaki leírásban és azok 
valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által 
esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban 
foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott 
ellenszolgáltatás ellenében. 
 

 cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint: 

 mikro vállalkozás 

 kisvállalkozás 

 középvállalkozás 

 nem tartozik a törvény hatálya alá.15 
 
 

VIII. nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt egyéb feltételekről 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom 
 

 hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállaljuk a 
meghibásodásból eredő károk megtérítését; 

 hogy a jótállás esetén a hibás alkatrész és az új alkatrész visszaszállítását 
biztosítjuk, amelyért külön díjazást nem számolunk fel; 
 

………………………….…….,2017. év……………….. hó …... nap 
 
 
 ………………………………… 
 cégszerű aláírás 
 

                                                           
15

 megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
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3/a. sz. melléklet 

 

 

 
 NYILATKOZAT  

kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint  

 
Alulírott ................................................., mint a(z) ................................................................. 
kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általunk 
igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás 15. pontja szerinti alábbi pénzügyi 
alkalmassági követelmények teljesülnek:16 
- 
- 
 
Alulírott ................................................., mint a(z) ................................................................. 
kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom továbbá arról, 
hogy tudomással bírok arról, hogy a a …….  (kapacitás szervezet neve) a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a ……. (ajánlattevő neve) teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
………………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ………………………………… 
 cégszerű aláírás 
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 Amennyiben az Ajánlattevő mind a pénzügyi, mind a műszaki alkalmasság igazolása érdekében más szervezet 
kapacitásaira (is) támaszkodik, jelen minta külön töltendő ki és csatolandó a pénzügyi, illetve a műszaki-szalmai 
alkalmasság vonatkozásában. 
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3/b. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 17 
 
Alulírott ................................................., mint a(z) ................................................................. 
kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az 
ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általunk 
igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás 15. pontja szerinti alábbi műszaki-szakmai 
alkalmassági követelmények teljesülnek: 
- 
- 
 
Jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk továbbá azon szerződéses/előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy az ajánlattevő 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általam biztosított 
erőforrásokat ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
 
 
………………………….……., 2017. év……………….. hó …... nap 

 
 

………………………………… 
 cégszerű aláírás 
 kapacitást biztosító szervezet 
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 Amennyiben az ajánlattevő a kapacitás szervezetet műszaki-szakmai alkalmassági követelmény igazolására 
kívánja bevonni.  
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Figyelem! A további dokumentumokat az eljárás későbbi 
szakaszában Ajánlatkérő külön felhívására kell csak benyújtani 
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4. sz. melléklet 
 
 
 

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRŐL  
 

 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele az alábbiak szerint alakult:  

 
 

Üzleti év kezdete és vége18 
(Év, hónap, nap) 

Év 
Teljes árbevétel 

(Ft) 

 1. Üzleti év (…tól-…ig) 20  

 2. Üzleti év (…tól-…ig) 20  

 3. Üzleti év (…tól-…ig) 20  

 

 

 

…………, 2017. év …hó….nap 

  

 

 

 ……………………………….. 
           cégszerű  aláírás 
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 Az üzleti év kezdő és végidőpontját év/hónap/nap bontásban kérjük megadni. 



 Közbeszerzési útmutató 

 BKV Zrt. T-420/16. 

 

12 / 13 oldal 
 

5. sz. melléklet 
 
 
 

REFERENCIANYILATKOZAT 
 
 

Teljesítés 
ideje 
(év, 

hónap, 
nap) 

Szerződést 
kötő másik 

fél 
megnevezés

e 

Szolgáltatás 
tárgya  

Ellen-
szolgáltatás 

összege 
(általános 

forgalmi adó 
nélkül, 

évenkénti 
bontásban)  

Nyilatkozat, 
hogy a 

teljesítés az 
előírásoknak 

és a 
szerződésnek 
megfelelően 

történt-e 

A referenciát 
igazoló 
személy 

neve, 
elérhetősége 
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6. sz. melléklet 
 

REFERENCIA IGAZOLÁS 
(Referenciát adó által töltendő ki!) 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet (szerződést kötő másik fél) megnevezése:  

 .................................................................................................................................................  

2. A referencia igazolást kiállító személy 
a. neve:  ....................................................................................................................  
b. beosztása:  ............................................................................................................  
c. elérhetősége:  .......................................................................................................  

3. A szállítást teljesítő cég megnevezése:  ...................................................................................  

4. A teljesítés adatai: 
a. A szállítás tárgya:  ...............................................................................................................  
b. A teljesítés ideje:  ................................................................................................................  
c. Az ellenszolgáltatás összege:  .............................................................................................  

i. évek szerinti bontásban: 
1. 20.….:  ...........................................................................................  
2. 20.….:  ...........................................................................................  
3. 20.….:  ...........................................................................................  
4. 20.….:  ...........................................................................................  
5. 20.….:  ...........................................................................................  
6. 20.….:  ...........................................................................................  

d. A teljesített mennyiség:  .....................................................................................................  
i. évek szerinti bontásban: 

1. 20.….:  ...........................................................................................  
2. 20.….:  ...........................................................................................  
3. 20.….:  ...........................................................................................  
4. 20.….:  ...........................................................................................  
5. 20.….:  ...........................................................................................  
6. 20.….:  ...........................................................................................  

 
5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 

 ................................................................................................................................................  

……………, 2017. év ………….… hó  …..nap.      

  ..............................................  
 Név 
 (a referenciát kiállító részéről) 
 

 
 


