
 

 

 

 

 

 

 

 

Új vagy használt, szóló és/vagy csuklós 
autóbuszok beszerzéséhez 18,0 milliárd Ft 
keretösszeg ő beruházási hitelkeret nyújtása 
 

(Eljárás száma: 15/T-79/13) 

 
 

 

KIEGÉSZÍTİ IRATOK 

 

 

 

 

 

2013.  



 Kiegészítı iratok 
 BKV Zrt. 15/T-79./13 

 

2 / 24 oldal 

A.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. Az eljárás  

1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a 
továbbiakban: Ajánlatkérı) részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló 
tárgyalásos eljárás keretében a jelen kiegészítı iratokban (a továbbiakban: Kiegészítı 
iratok) meghatározott feltételek szerint kéri a jelentkezéseket benyújtani a 
Részvételre Jelentkezıktıl (továbbiakban: Jelentkezı). 

 
1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó 
rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen Kiegészítı iratok külön 
nem tesz utalást. 

 
1.3. Az eljárás jelen szakaszában – azaz az ún. részvételi szakaszban – a szerzıdés 

teljesítésére – pénzügyi, gazdasági, mőszaki és szakmai szempontok alapján – 
alkalmas részvételre jelentkezık kiválasztására kerül sor. 

 
1.4. A részvételi szakaszban az Ajánlatkérı nem kérhet, a Részvételre Jelentkezı pedig 

nem tehet ajánlatot. 
 
1.5. Az eljárás második szakaszában – azaz az ún. ajánlattételi szakaszban – történik a 

részvételi szakaszban a szerzıdés teljesítésére alkalmasnak minısített Jelentkezık 
ajánlattételre való felkérése, az ajánlatok érdemi összehasonlítása, és az ajánlatoknak 
a megadott elbírálási szempont alapján történı értékelése. 

 

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása  

Az ajánlatkérı a megfelelı részvételi jelentkezések valamint az eljárási késıbbi 
szakaszában a megfelelı ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a 
közbeszerzési eljárás tárgyát.   

 
18 000 000 000 HUF keretösszegő beruházási hitel, az alábbi részek szerint: 
A) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret. 
B) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret. 
C) rész: 6 000 000 000 HUF beruházási hitelkeret. 

 

3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérıvel 

3.1.  Ajánlatkérı elérhetısége: 
 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Fıosztály 
1072 Budapest, Akácfa utca 15. 
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 Telefonszám: (+36-1) 322-64-38 
 Faxszám:  (+36-1) 461-65-24 

E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 

4. Kiegészítı tájékoztatás 

4.1. Amennyiben a Jelentkezı - a megfelelı részvételi jelentkezés benyújtása érdekében – 
a részvételi felhívásban, illetve a Kiegészítı iratokban közölt információkkal 
kapcsolatosan kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban, - a 
kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy a Kiegészítı iratok melyik 
pontja, bekezdése stb. - a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetıségeken, az 
Ajánlatkérı 4.2 pontban rögzített válaszadási határidejét megelözı 4 nappal 
korábban (részvételi határidı lejárta elıtt legkésıbb nyolc nappal) megkeresheti az 
Ajánlatkérıt. . Ajánlatkérı kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítı tájékoztatás 
körében az Ajánlatkérı felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) 
dokumentumokat a Jelentkezı minden esetben szerkeszthetı MS Word formátumban 
is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett 
(pl. kiegészítı iratok 4.1 pont második bekezdés). 

 
4.2. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást írásban nyújtja, legkésıbb a részvételi határidı 

lejárta elıtt 4 nappal. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást (beleértve a kérdés 
ismertetését, a kérdezı azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan 
Jelentkezınek, aki a Kiegészítı iratokat igazoltan átvette, illetve a Visszaigazoló 
adatlapot megküldte. 
 

4.3. Amennyiben Ajánlatkérı a Kiegészítı iratok rendelkezésre bocsátását követıen 
észleli, hogy a Kiegészítı iratok valamely eleme eltér a részvételi felhívástól vagy a 
Kbt-tıl, illetıleg a Kiegészítı iratok részvételi felhívás valamely elemével 
kapcsolatban a Kbt. 49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelıírást tartalmaz, 
kiegészítı tájékoztatásban közli a részvételre jelentkezıkkel, hogy a Kiegészítı 
iratok Ajánlatkérı által pontosan megjelölt eleme, elıírása semmis. 
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B.    A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI  

5. Részvételi jelentkezés formája  

5.1. Jelentkezınek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban, összefőzve kell 
benyújtania a részvételi jelentkezést, és fel kell tüntetnie mindegyiken 
értelemszerően, hogy "eredeti részvételi jelentkezés" vagy "részvételi jelentkezés 
másolata". A jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, 
a csomót matricával a jelentkezés elsı vagy hátsó lapjához rögzíteni, a 
matricát le kell bélyegezni, vagy a Jelentkezı részérıl erre jogosultnak alá kell 
írni, úgy hogy a bélyegzı, illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. A részvételi jelentkezések példányai közötti bármilyen eltérés esetén az 
eredeti példány az irányadó. A részvételi jelentkezés oldalszámozására a jelen 
Kiegészítı iratok 10.1 pontja irányadó. Ajánlatkérı kéri, hogy Jelentkezı a 
benyújtott jelentkezést elektronikus adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre 
bocsátani, a táblázatos word, illetve az excel állományokat szerkeszthetı formában 
is. Az elektronikus adathordozón Jelentkezı nevét és az eljárás számát is 
szíveskedjenek feltüntetni. 

 
5.2. Ha a jelentkezés eredeti példánya nincs összefőzve, illetıleg nem a Kiegészítı 

iratok 5.1 pontja szerinti módon van összefőzve, akkor - ha az érintett Jelentkezı a 
bontáson jelen van - az Ajánlatkérı felhívására, az Ajánlatkérı által rendelkezésre 
bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti a jelentkezés összetőzését, ha nincs 
jelen, akkor az Ajánlatkérı két képviselıje az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 
fenti pont szerint összefőzi vagy az összetőzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy 
a matricát az Ajánlatkérı jogosult lepecsételni, illetıleg aláírni. Ha a jelentkezések 
közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszıleges példányt kell az „eredeti” 
megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelıen összefőzni. Ajánlatkérı 
felhívja a Jelentkezık figyelmét, hogy a jelentkezésük nem megfelelı 
összefőzésébıl eredı következményekért felelısséget nem vállal.  
 

5.3. A részvételi jelentkezést papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait 
géppel, vagy tintával kell írni. A részvételi jelentkezésben lévı, minden –a 
részvételre jelentkezı vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevı 
szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tıl írásos felhatalmazást kaptak. A 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerinti személyek 
maguk kötelesek aláírni az ıket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító 
iratot. 

 
5.4. A részvételi jelentkezés nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat a 

Jelentkezı által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben 
ezen korrekciókat a részvételi jelentkezést aláíró személynek, illetve személyeknek 
kézjegyükkel kell ellátniuk. 
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6. Részvételi jelentkezés nyelve 

6.1. A Jelentkezı által kidolgozott részvételi jelentkezés és az annak részét képezı 
valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérı és a Jelentkezı között a 
részvételi jelentkezéssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum 
nyelve a magyar. 

 
6.2. A Jelentkezı nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen nyelvő 

dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvő dokumentummal együtt annak 
felelıs magyar nyelvő fordítása is benyújtandó. Felelıs fordítás alatt az Ajánlatkérı 
az olyan fordítást érti, amely tekintetében a Jelentkezı képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 
tartalmának helyességéért a Jelentkezı a felelıs. A részvételi jelentkezés értelmezési 
szempontjából a magyar fordítás az irányadó. 

7. Részvételi jelentkezés csomagolása 

7.1. Jelentkezınek a részvételi jelentkezés eredeti és másolati példányait külön, vagy egy 
közös borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia. 

 
7.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal 

ellátni, melybıl egyértelmően kiderül Ajánlatkérı számára, hogy milyen számon, 
melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezés 
kerül benyújtásra, és mely idıpontig nem bontható fel a jelentkezés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 

megcímezve, akkor az Ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal a részvételi 
jelentkezés téves helyre történı továbbításáért. 

 
7.4. Határidıre benyújtott részvételi jelentkezésnek csak azok minısülnek, amelyek a 

felhívásban meghatározott határidıig az Ajánlatkérı által meghatározott irodába 
eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, 
ezért a portán való bejutás idıt vehet igénybe, azonban határidıben benyújtott 
jelentkezésnek csak az tekinthetı, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra 
kerül a részvételi határidı lejártának idıpontjáig.] A késve beérkezı részvételi 
jelentkezésnek befogadására nincs lehetıség; azokat az Ajánlatkérı érdemi vizsgálat 

Részvételi jelentkezés az 
„ÚJ VAGY HASZNÁLT, SZÓLÓ ÉS/VAGY CSUKLÓS 

AUTÓBUSZOK BESZERZÉSÉHEZ 18,0 MILLIÁRD FT 
KERETÖSSZEGŐ BERUHÁZÁSI HITELKERET 

NYÚJTÁSA” 
tárgyú részvételi felhívásra. 

Részvételi felhívás száma: BKV Zrt.15/T-79/13. 

TILOS FELBONTANI 2013.05.23. 10:00 ELİTT!  
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nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett részvételi jelentkezéseket a 
Kbt. 34. §-ának (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérı köteles megırizni, 
ennek megfelelıen a részvételi jelentkezés visszaszolgáltatására nincs lehetıség. 
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C. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

8. Részvételi jelentkezés tartalma 

8.1. Jelentkezınek a részvételi felhívásban, illetıleg a Kiegészítı iratokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell részvételi jelentkezését 
elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérı a jelentkezés megkönnyítése érdekében jelen 
Kiegészítı iratok mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az részvételre 
jelentkezık rendelkezésére. Részvételre jelentkezı jelentkezésében a Kiegészítı 
iratok mintáitól eltérı, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb is teljesítheti az 
elıírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a Kiegészítı 
iratokban foglalt követelményeknek megfelelnek. 

 
8.2. Jelentkezınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint 

mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat 
a részvételi jelentkezésben kell megadnia. 

 
8.3. A jelentkezés elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági elıírás forintra 

történı átszámítását Ajánlatkérı végzi. Az átszámítás alapja: 
- a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés 

évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga, 
- referencianyilatkozatban/igazolásban szereplı, árra vonatkozó 

adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves 
átlaga 

9. A részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 
jegyzéke 

 
A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:  
 

(1) Tartalomjegyzék 
(2) Részvételi jelentkezés adatlapja 
(3) Nyilatkozat az alvállalkozókról és kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetekrıl 
(4) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat/irat(ok) 
(5) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás 
(6) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok 

a. Beszámolók másolata 
(7) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok 

a. Bevont szakemberekkel kapcsolatos dokumentumok  
(8) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 
(9) Közös részvételre jelentkezık megállapodása (adott esetben) 
(10) Nyilatkozat Kbt. 60.§ (5) bekezdésének megfelelıen 
(11) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben) 
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10. A benyújtandó dokumentumok részletezése  

10.1. Tartalomjegyzék 

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy a jelentkezésben lévı 
dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási 
felhívásban vagy a részvételi jelentkezésben szereplı nem egyértelmő 
kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelmően 
azonosítható legyen. Elegendı a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha 
vannak) nem kell, de lehet számozni. 

 
10.2. Részvételi jelentkezés adatlapja 

Az azonosító adatlapot cégszerően alá kell ríni és a Kiegészítı iratok 1. sz. 
melléklete szerint kitöltve kell a jelentkezéshez csatolni.  

A részvételre jelentkezés adatlapján meg kell adni a részvételre jelentkezı nevét, 
székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
nevét. Közös részvételre jelentkezés esetén, az adatlapon valamennyi Jelentkezı 
nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak 
azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik a 
jelentkezést aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra 
kijelölt személy és elérhetıségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, 
hogy Ajánlatkérı az eljárás során kizárólag ezen elérhetıség(ek)re fogja küldeni a 
dokumentumokat. 

 
10.3. Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetekrıl 

A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

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

b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt 
a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre 
fognak mőködni. 

c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. 

A fenti adatokat a 2. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha a Jelentkezı a 
fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni 
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kell a jelentkezéséhez, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy 
szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellızését. 

  
10.4. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok 

A Jelentkezınek (közös jelentkezınek), a részvételi jelentkezésben a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 
56.§ (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Felhívjuk Tisztelt Jelentkezık figyelmét, 
hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjában meghatározott kizáró okok fenn 
nem állását Jelentkezı közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatának benyújtásával igazolja. A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) 
pontja tekintetében, amennyiben Jelentkezı nem minısül cégnek, a kizáró ok fenn 
nem állását közjegyzı vagy gazdasági, ill. szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat benyújtásával igazolja. 

A Jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek) a 3. számú melléklet 
kitöltésével kell nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1) – (2) bekezdésben foglaltakra 
vonatkozóan. 

A Jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek) a 3b. számú melléklet 
kitöltésével - közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve - 
kell nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i) pontjában foglaltakra 
vonatkozóan. 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. § ib) pontja és a 2. § j) 
pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott 
kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) bekezdés kc) és az 56. § (2) bekezdés szerinti 
kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 4. számú melléklet nyújt segítséget. 

Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezésérıl a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben Jelentkezınek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró 
okok fenn nem állása tekintetében jelentıséggel bír, Ajánlatkérı kéri a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 2.§  d) és f) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 20.§ (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró 
okok igazolására alkalmas, az elıírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) 
megfelelı nyilvántartások részvételi jelentkezésben történı megjelölését.   

A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján a Jelentkezı köteles nyilatkozni részvételi 
jelentkezésében, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot az 5. számú melléklet kitöltésével 
kell megtenni. Ha a Jelentkezı nem vesz igénybe alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet, akkor nem kell csatolni 
ezen mellékletet. 
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10.5. Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás 
 
A Jelentkezı, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevı más 
szervezet részérıl egyszerő másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre 
jogosult személyeknek az aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, akik a 
jelentkezést aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. 

 
10.6. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok 
 

a. A részvételi felhívás III.2.2) pontja szerinti beszámoló 
 
A részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek) az csatolnia kell a 
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy 
jogelıdje, számvitel jogszabályok szerinti, az elızı lezárt üzleti évrıl szóló 
beszámolóját, amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján a beszámoló nem 
elérhetı. 
Ha a részvételre jelentkezı beszámolóval azért nem rendelkezik az elıírt idıszakban, 
mert az idıszak kezdete után kezdte meg mőködését, alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából származó árbevételrıl szólónyilatkozattal jogosult igazolni (6. sz. 
melléklet). 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezık együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel 
meg. 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezı bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a 
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkezı ezen szervezet erıforrására (is) 
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges 
erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

A részvételre jelentkezı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más 
szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: 

� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

� ha a részvételre jelentkezı részvételi jelentkezésében benyújtja az alkalmasság 
igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet 
az jelentkezı fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérı 
mindazon kárának megtérítésére, amely az Ajánlatkérıt a Jelentkezı 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és 
amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
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10.7. Mőszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok 
 

a. A részvételi felhívás III.2.3) M1 pontja szerinti, szakemberekkel kapcsolatos 
dokumentumok 
 
Részvételre jelentkezınek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának – attól függıen, hogy ki által 
kerülnek bevonásra – nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdés teljesítésébe bevonni 
kívánt szakemberek velük munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban állnak-e. A nyilatkozatot a 7. számú melléklet kitöltésével kell 
teljesíteni. 
 
Részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek) vagy a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 
csatolnia kell az alkalmassági követelményeknek megfelelı, a teljesítésbe bevonni 
kívánt szakember rendelkezésre állásának igazolását. A rendelkezésre állást igazoló 
dokumentumoknak tartalmaznia kell a bevonni kívánt szakember 
szándéknyilatkozatát, az általa aláírt szakmai önéletrajzát. 
A szakmai önéletrajznak legalább tartalmaznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakember szakmai végzettségét, munkagyakorlatát és egyéb, a szerzıdésszerő 
teljesítést biztosító ismereteit, valamint a részvételi felhívásban elıírtnak megfelelı 
nyelvtudását. 
Az iskolai végzettséget igazoló okiratokat elegendı egyszerő másolatban csatolni. 
 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerinti 
személyek maguk kötelesek aláírni az ıket bemutató, illetve a rendelkezésre 
állásukat bizonyító iratot. 
 
Az elıírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezık 
együttesen is megfelelhetnek. 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkezı bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a 
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkezı ezen 
szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 
alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

A részvételre jelentkezı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más 
szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: 

� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
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� ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkezı nyilatkozik arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek 
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más 
szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során. 

10.8. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 
 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkezı bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül.  

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

 
10.9. Közös részvételi jelentkezést benyújtók megállapodása 

 

Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell a Jelentkezık megállapodását, 
melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerzıdés 
szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, a közös 
jelentkezéssel összefüggı, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a 
képviselı cég megjelölését és meghatalmazásának körét. 

10.10. Nyilatkozat Kbt. 60. § (5) bekezdésérıl 
 

Részvételre jelentkezınek (közös részvételre jelentkezınek) a Kbt. 60. § (5) 
bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minısül-e. 

 
10.11. Üzleti titok körének meghatározása 

Amennyiben Jelentkezı a részvételi jelentkezésében olyan tényt, információt, 
megoldást, vagy adatot közöl, mely üzleti titoknak  minısül, ezt kifejezetten 
jeleznie kell és az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, 
mellékletben kell szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra 
hozatalát a Jelentkezı megtilthatja. 

Nem minısül, nem minısíthetı üzleti titoknak: 
• Jelentkezı neve, címe (székhelye, lakóhelye) 
• olyan adat, mely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl 

nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
Részvételre jelentkezınek a Kbt. 80. § szakaszára figyelemmel kell meghatároznia 
az üzleti titok körét. 
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MELLÉKLETEK  

 
 
1. sz. melléklet: 
RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ADATLAPJA 
 
2. sz. melléklet: 
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCS ÁTÓ 
SZERVEZET MEGJELÖLÉSE 
 
3. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
 
3b. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL A KBT.  56.§ (1) 
BEKEZDÉS F) ÉS I) PONTJAI TEKINTETÉBEN 
 
4. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) KC) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBE N 
FOGLALTAKRÓL 
 
5. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ 
ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ  
SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN  
 
6. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELR İL 
 
7. sz. melléklet: 
BEVONT SZAKEMBEREK TÁBLÁZATA 
 
8. sz. melléklet: 
NYILAKOZAT KBT. 60.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINT  
 
9. sz. melléklet: 
VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 
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1. sz. melléklet 

 
RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ADATLAPJA 

 

I.  Részvételre jelentkezı 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 részvételre jelentkezés esetén a jelentkezésben 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: ................................................................ 

…………………..  2013. …………..  …… 

 ............................................... 
 Név 
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2. sz. melléklet 
 

AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCS ÁTÓ 
SZERVEZET MEGJELÖLÉSE 

 
 A szerzıdés teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók neve 

és székhelye 

A közbeszerzésnek a 
közremőködésével 
érintett rész(ek) 
megnevezése 

A közbeszerzésnek a 
közremőködésével 

érintett rész(ek) %-os 
aránya 

1.  
  

2.  
  

 
 

Kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve és 
székhelye 

Azon alkalmassági minimum 
követelményt (követelményeket), 

melynek igazolása érdekében a 
részvételre jelentkezı ezen szervezet 

kapacitásaira (is) támaszkodik 
(felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével)  

1. 
 

 

2. 
 

 

 
 

A közbeszerzésnek azon részei(nek) 
megnevezése, melyek teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem 
haladó mértékben alvállalkozók kerülnek 

igénybe vételre 

A közbeszerzés értékének tíz %-át nem 
meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó neve és címe 
(amennyiben az alkalmassági 

követelményeknek vele együttesen kíván 
megfelelni)  

1.  
 

2.  
 

…………, 2013. ……….. hó …….. nap. 

 ............................................... 
 Név 
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 3. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a 
közbeszerzésekrıl szóló törvény 56.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek 
szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı, részvételre jelentkezı, alvállalkozó, 
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki 
 

56. § (1) 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplı személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy 
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben 
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok 
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen 
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; 

g)15 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggı bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
összefüggésben két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási, vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az 
adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el, vagy 

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély 
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történı befizetésre 
kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
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h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel – ideértve bőncselekmény 
bőnszervezetben történı elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, hőtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt vagy 
személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény 
elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez 
főzıdı hátrányok alól nem mentesült; 

i) 16 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követıen kötött 
szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 
fakadó) két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 
határozatban megállapított fizetési határidın belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett; 

j) az adott eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következı feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletıséggel, mellyel Magyarországnak kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezménye 
van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerzıdéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletısége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplı az 
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 
kell eleget tennie a gazdasági szereplınek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerzıdést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 
minısülne a szerzıdés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan nem szabályozott tızsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhetı. 

56. § (2) 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı az a gazdasági szereplı, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkezı gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelıen 
alkalmazni. 

 
 
 ……………………………….. 
 Név 
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3b. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 1 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a 
közbeszerzésekrıl szóló törvény 56.§ (1) bekezdés f) és i) pontjaiban foglalt kizáró okok, 
melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı, részvételre jelentkezı, 
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki 
 

56. § (1) 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen 
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; 

i) 16 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követıen kötött 
szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 
fakadó) két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 
határozatban megállapított fizetési határidın belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett; 

 
 
…………, 2013. …hó….nap 
 
 
 
 ……………………………….. 
 Név 

                                                 
1 Részvételre Jelentkezı a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjaiban 
foglalt kizáró okok fenn nem állását közjegyzı vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal igazolhatja 
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4. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT  

a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében 
kijelentjük, hogy az általunk képviselt vállalkozás olyan társaságnak minısül, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tızsdén. 
 
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaságban az alábbi – pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. 
§ r) pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonosok rendelkeznek tulajdonosi 
részesedéssel: 
 

Név Lakcím 
  
  
  
  
 
 
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, továbbá az alábbiakban megjelölt jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek rendelkeznek 25%-ot 
meghaladó részesedéssel. 
 

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni 
joggal vagy részesedéssel rendelkezı 

szervezet neve 

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni 
joggal vagy részesedéssel rendelkezı 

szervezet címe 
  
  
  
  
 
Fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok nem áll fenn. 
 
 
 
…………, 2013. …hó….nap 
 
 
 ……………………………….. 
 Név 
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5. sz. melléklet 

 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ 

ALVÁLLALKOZÓK, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT  MÁS 
SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN 

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

jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 

§, (1) bekezdése, szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) 

bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

…………, 2013. …hó….nap 
 ……………………………….. 
 Név 
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6. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELR İL  
 

 
 

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

 
 

Év 
Közbeszerzés tárgya (…………………..)  

szerinti árbevétel 
(Ft) 

  
  
  

 
 
 

…………, 2013. …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 
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 7. sz. melléklet 
 

SZAKEMBEREK TÁBLÁZATA* 
 
 

Szakember neve Szakterület megnevezése Jogviszony típusa 

   
   
   
   
 
 
 

 
 

…………, 2013.  …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilatkozatot attól függıen kell Jelentkezınek, alvállalkozójának vagy az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezetnek kitölteni, hogy a teljesítésbe melyikük kívánja a 
szakembert bevonni 
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• 8. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT KBT. 60.§ (5) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 
 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük 
támogatásáról szóló törvény szerint: 

• mikrovállalkozás 

• kisvállalkozás 

• középvállalkozás 

• nem tartozik a törvény hatálya alá.* 
 
 
…………, 2013. …hó….nap  
 
 
 ……………………………….. 
 Név 
* a megfelelı válasz aláhúzandó 
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9. sz. melléklet 
 

 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

A Kiegészítı iratok letöltésérıl 

 

Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… 
(címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály részére 
történı megküldésével igazolom, hogy a „Új vagy használt, szóló és/vagy csuklós 
autóbuszok beszerzéséhez 18,0 milliárd Ft keretösszegő beruházási hitelkeret 
nyújtása. ” (BKV Zrt. .15/T-79/13) tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kiegészítı iratokat 
az Ajánlatkérı honlapjáról letöltöttük. 

  

Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………… 

Beosztása: ……………………………………………………………………………….. 

Postai címe: ……………………………………………………………………………… 

Telefax:…………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

  

  

……………….., 2013. …………..hó …………..nap  

  

  

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

aláírás 

 
 
 


