
 
 

IV. NYILATKOZATMINTÁK   



 
 

1. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő adatai1: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám2:  

Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai3: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Alulírott … mint a(z) (cégnév, székhely)(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult 
képviselője, hivatkozással a 2016. október 27-én  TED 2016/S-208- 376892 számon 

megjelent ajánlati felhívásra, a(z) Ajánlattevő nevében „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi 

számszerűsíthető ajánlatot teszem: 

 

Részszempont  

1.(MK1) Garantált üzemképességi mutató vállalása a 24 
hónap garanciális időszak alatt 

% 

2. (MK2) Az autóbuszok garanciális időszakon belüli, 

karbantartásra, javításra alkalmas szerelő álláshelyek száma 

a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, (min 

1db- max 50 db) 

db 

3. (MK3) Az oldalablakok nyithatóságának mértéke, az összes 

oldalüveg felület %-ában 

% 

4. (MK4)  Az utasok által dobogó nélkül elérhető (közvetlenül 

az alacsony padlón elhelyezett) ülőhelyek száma (min. 8 db)  

db 

5. (MK5) A legkisebb utasfolyosó szélesség 450 mm meghaladó 

része 

mm 

6. (KK1) 180 db autóbusz nettó vételára összesen HUF 

7. (KK2) A karbantartáshoz, javításhoz szükséges 

pótalkatrészek költsége, és munkadíja ajánlatkérő által 

műszaki dokumentációban megadott minta táblázat szerint 

 

HUF 

____ 

 
<Kelt> 

…….……………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük 

külön is feltűntetni. 
3Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 



 
 

2. sz. melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN 

 

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

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 

azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertesség esetén a szerződést a megadott 

tartalommal és a Felolvasólapon tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük. 
 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „180 db  új  ,  csuklós  

autóbusz  beszerzése  adásvét e l i  szer ződéssel ”  tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

<Kelt> 
 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 



 
 

3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője4 „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi 

szerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában  

 

 
k i j e l e n t e m , 

 

hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-ai szerinti minősítése: 

 

 
mikro vállalkozás     kisvállalkozás  középvállalkozás   egyéb  

 

 

Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak. 

 
 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 
 

 
* 

                                                 

4 közös ajánlattétel esetén a konzorciumi tagonként kell becsatolni 



 
 

4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

nyilatkozom, hogy 

 

a) az általam képviselt Vállalkozás a közbeszerzés következő részének (részeinek) 
teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót:5 

 

 

 

 
b) az a) pontban felsorolt részek teljesítése érdekében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozók a következők:6 

 

 

Alvállalkozó neve 
Alvállalkozó címe 

(székhelye) 

Alvállalkozó által 

teljesítendő feladatok 

   

   

 
 

c) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság igazolásához 

más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt „180  db  ú j ,  csuklós  

autóbusz  beszerzése  adásvét e l i  szer ződéssel ”  tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
5 az alvállalkozó által elvégeztetett tevékenység, rész megnevezése, felsorolása szükséges 
6 a már ismert alvállalkozók felsorolása az a.) pontban megadott tevékenységek szerint cégnevet és székhelyet 
megjelölve 



 
 

4. számú melléklet 

KÉPVISELŐ AJÁNLATTEVŐ MEGJELÖLÉSE7 

 

 

Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 35. § (1)-(2) bekezdése alapján 

n y i l a t k o z z u k ,  hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és maguk közül a 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az alábbi képviselőt 

jelölik és hatalmazzák meg:8 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő 

nevében aláírásra 

jogosult képviselő 

neve: 

   

Ajánlattevő 

jogosult-e a közös 

ajánlattevők 

nevében eljárni, 

azokat képviselni 

(csak az egyik 

ajánlattevő 

jelölhető meg 

„igennel”): 

igen / nem9 igen / nem igen / nem 

A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása: 

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

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

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

 

                                                 
7Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
8 A táblázat szabadon bővíthető. 
9 A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg. 



 
 

5. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT A KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKRÓL 

 

 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú 

nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem 

alapján kijelentem, hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdés 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi 

szerződéssel” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

<Kelt> 

 
 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 
 

  



 
 

6. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú 

nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem 

alapján kijelentem, hogy a cégnek van/nincs10 változásbejegyzési eljárása folyamatban. 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. a „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése 

adásvételi szerződéssel” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

<Kelt> 

 

 
………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 
 

 
 

  

                                                 

10 A megfelelő válasz aláhúzandó. 



 
 

7. számú melléklet 

 

NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN11 

 

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

képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok 

megfelelni / más szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva kívánok megfelelni az 

alábbiak szerint: 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: 

 

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet 

erőforrásaira támaszkodunk: 

a felhívás …… pontja szerinti követelmény 
12 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi 

szerződéssel” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 
(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

  

                                                 
11 A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az részvételre 

jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági előírásoknak, 
úgy a táblázatot ki kell tölteni! 
12 A táblázatból szükség esetén több is kitölthető 



 
 

8. számú melléklet 

 

NYILATKOZATMINTA A KBT. 69. § (11) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN 

 

 

Alulírott ………………………………… a(z) 

………….................................................képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az 

alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban: 
 

Az igazolni kívánt tény vagy adat: A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, 

a közbeszerzési eljárás nyelvén 

rendelkezésre álló, elektronikus, 

hatósági vagy közhiteles nyilvántartás 

elektronikus elérhetősége: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. által „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése 
adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként 

teszem. 

 

 

<Kelt> 
 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 
 



 
 

10. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat fordításról13 

 

 
Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyban indított, Kbt. Második Része szerinti nyílt 

eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős 

fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben 
megegyezik. 

 

 

<Kelt> 

 

 
………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 
 

                                                 
13 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak fordítását 

nem hiteles fordítással nyújtotta be. 



11. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat üzleti titokról 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) az ajánlattevő 

képviseletében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyban indított, a Kbt. Második Része szerinti nyílt 
eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat,  

 

* üzleti titkot nem tartalmaz.  

 

vagy14 
 

* annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti 

titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.  

A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz indokolást csatoltam, melyben 

részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 

és milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet. 
 

 

 

 

 
<Kelt> 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű 

 

                                                 

14 A megfelelő rész aláhúzandó! 



 
 

12. sz. melléklet 
 

 
NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZŐSÉGÉRŐL 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) a részvételre 

jelentkező képviseletében a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyban indított, a Kbt. Második Része szerinti nyílt 

eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat papír alapú példánya 

mindenben megegyezik az elektronikusan becsatolt példánnyal. 

 

 

 

 
<Kelt> 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL)Ű 
 



 
 

IV/A. FEJEZET 
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATMINTÁK 



 
 

A KBT. 69. § SZERINTI FELSZÓLÍTÁSRA CSATOLANDÓ NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 

Tartalomjegyzék15 
 

 
 
 
 
 

                                                 

15 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 

 Oldalszám 

Ajánlattevő igazolásai a kizáró okok vonatkozásában 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyilatkozat  

Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat  

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

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

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására 

Az ajánlati felhívás III.1.2. pont P1) alpontja alapján a Pénzintézeti igazolás(ok)  

Az ajánlati felhívás III.1.2. pont P2) alpontja alapján, Ajánlattevő nyilatkozata az 
utolsó lezárt üzleti évben a közzétett mérlegben szereplő saját tőke értéke eléri 
vagy meghaladja az alábbi értékeket: 500 millió (ötszázmillió) HUF (18. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására 

Az ajánlati felhívás III.1.3. pont M1) alpontja szerint, a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti 
ügyleteiről és az ismertetőben foglaltak igazolására szolgáló 
referencianyilatkozatok/ referenciaigazolások 
(19. számú melléklet vagy 20. számú melléklet) 

 

Az ajánlati felhívás III.1.3. pont M2) alpontja szerint az ajánlattevő nyilatkozata, 
hogy az autóbusz jogszabályban előírt emissziós paraméterei legalább az EURO 6 
szintet teljesítik, továbbá az autóbusz SORT 1 ciklus szerint mért fogyasztása nem 
haladja meg a 64 1/100 km értéket (igazolás típusbizonyítvánnyal és független 
akkreditált labor mérési jegyzőkönyvével ) 

 

  

  

  

Az iratok mellett külön csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza: 
a papír alapon benyújtott igazolásokat jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. 
fájlformátumban. 



 
 

KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA 

 

 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő 

Kizáró ok Igazolás módja 

Kbt. 62. § (1) a) – 

beleértve az aa) 

alponttól az ah) 

alpontig 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében - amelyet 

kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni 

-, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat. 

Kbt. 62. § (1) b) Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- 

és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás 

Kbt. 62. § (1) c) Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 62. § (1) d) Ajánlatkérő ellenőrzi. 

Ha a gazdasági szereplő nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet 

tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is 

jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített nyilatkozat 

Kbt. 62. § (1) e) kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni 

-, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat 

Kbt. 62. § (1) f) Az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem természetes személy gazdasági 

szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozat  

Kbt. 62. § (1) g) Ajánlatkérő ellenőrzi 

Kbt. 62. § (1) h) Ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) i) – 

beleértve az ia) 

és ib) alpontokat 

is 

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. 

Kbt. 62. § (1) j) Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi 

az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az 

ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) k) –

ka) 

Ajánlatkérő ellenőrzi. 



 
 

Kbt. 62. § (1) k) –

kb) 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott 

tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem 

jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs 

a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 

szükséges csatolni. 

Kbt. 62. § (1) k) –

kc) 

Saját nyilatkozattal arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve 

részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-

os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ha van ilyen 

szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban 

megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 

hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn (nyilatkozat-minta szerint) 

Kbt. 62. § (1) l) Az ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 62. § (1) m) Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. 

Kbt. 62. § (1) n) Az ajánlatkérő ellenőrzi, ezen felül köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) o) Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) p) Az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (2) Saját nyilatkozattal (nyilatkozat-minta szerint) - közjegyző vagy 

gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

 

  



 
 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő 

Kizáró ok Igazolás módja 

Kbt. 62. § (1) a) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése 

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által 

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények 

teljesítését. 

Kbt. 62. § (1) b) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása; a kizáró 

ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, 

az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 

adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő 

Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, úgy a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását. 

Kbt. 62. § (1) c) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása 

Kbt. 62. § (1) d) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása 

Kbt. 62. § (1) e) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése 

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által 

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények 

teljesítését. 

Kbt. 62. § (1) f) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése 

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által 

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények 

teljesítését. 

Kbt. 62. § (1) g) A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása, továbbá  

a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan 

a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető 

nyilvántartásból ellenőrzi; 

Kbt. 62. § (1) h) Ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) i) – 

beleértve az ia) és 

ib) alpontokat is 

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. 

Kbt. 62. § (1) j) Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi 

az eljárás során. 

Kbt. 62. § (1) k) –

ka) 

Érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolás. 

Kbt. 62. § (1) k) –

kb) 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott 



 
 

tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem 

jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs 

a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 

szükséges csatolni.  

Kbt. 62. § (1) k) –

kc) 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt 

nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy 

annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 

hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.  (nyilatkozat-minta szerint) 

Kbt. 62. § (1) l) Az ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 62. § (1) m) A kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. 

Kbt. 62. § (1) n) és 

o) 

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 

igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az 

ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján 

található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi. 

Kbt. 62. § (1) p) Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 

igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése 

szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által 

kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények 

teljesítését. 

 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), b), c), d) e), f) 

a ka) és a (2) bekezdés szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e 

pontokban hivatkozott esetek mindegyikére,- úgy az ajánlatkérő köteles elfogadni az 

ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett 

országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet 

előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 

 



 
 

Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - 

bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 

Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 

letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 

jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti táblázatokban foglalt egyéb 

igazolási módok helyett. 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást. 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 

vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a 

Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a 

részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. 

 



 
 

13. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS. A) ÉS E) PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOK FENN NEM 

ÁLLÁSÁRA16 

(közjegyzői vagy kamarai hitelesítéssel) 

 

Alulírott‚ ________________ (név, székhely, vagy lakóhely) természetes személyként ajánlatot 

adó gazdasági szereplő e nyilatkozat aláírásával a 321/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a) 
pontjában előírtaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában igazolom, hogy velem 

szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt kizáró okok, 

mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 

törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 

szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 

hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 

bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 

érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 

terrorizmus finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 

kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 

bűncselekmény; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 
beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

 

<Kelt>  

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

14. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRA 

                                                 

16 Kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni 



 
 

 
(közjegyzői vagy kamarai hitelesítéssel) 

 

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

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m 
 

hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel 

 

szemben nem állnak fenn 

 
a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok, mely szerint a gazdasági szereplő akkor sem 

lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 

társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 

felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt 

öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben 

hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 

felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, 

vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 

előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 
 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 
 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

 



 
 

15. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJÁRA A 321/2015. (X. 30.) 

KORMÁNYRENDELET 8. § I) PONT IB) ALPONTJA ÉS A 10. § G) PONT GB) ALPONTJÁBAN FOGLALTAK 

SZERINT 17 
 

 

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

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 
n y i l a t k o z o m 

 

hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel 

 

 

szemben nem állnak fenn 
 

 

a Közbeszerzési törvény 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaiban foglalt kizáró okok, mely 

szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki olyan 

szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. 

 

Erre tekintettel nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet  

 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  

 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 

 

Ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is 
szükséges: 
 
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjában foglalt 

definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó 

lakóhelye az alábbi:18 

 
 

Tényleges tulajdonos cégkivonatban 

szereplő neve 

Tényleges tulajdonos cégkivonatban 

szereplő címe 

  

  

  

  

 
vagy 
 
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így nyilatkozunk, hogy a gazdasági 
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosa.19 

 

                                                 
17 Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell. 
18 Megfelelő nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van tényleges tulajdonos a táblázat kitöltése is 

szükséges 
19 Megfelelő nyilatkozatot aláhúzással kérjük jelölni, amennyiben van tényleges tulajdonos a táblázat kitöltése is 
szükséges 



 
 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 



 
 

16. sz. melléklet 

 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTRA VONATKOZÓAN  

A 321/2015. (X. 30.) KORMÁNYRENDELET 8. § IC) PONTJA SZERINT 

 
 

 

Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós 

autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, 
hogy  

 

➢ van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük 

meg: 
 

Név:  

Székhely (cím):  

 

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem 

állnak fenn. 

 

vagy 

 

➢ nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik. 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlatunk 
részeként teszem. 

 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 



 
 

17. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSI MÓDJÁRÓL A NEM MAGYARORSZÁGI 

LETELEPEDÉSŰ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRŐL20 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: ……….…………………(ország 

megnevezése) jogrendszerében Kbt. 62. § (1) bek. a)-i) pontban, a k) pont ka) alpontjában, 

valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására a 321/2015. 

(X.30.) Korm. r. 10. §szerinti alábbi igazolások felelnek meg, és azokat a mellettük 

(pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki: 
 

Kizáró ok: Igazolás megnevezése: Az igazolást kibocsátó szervezet, 

hatóság neve, címe: 

Kbt. 62. § (1) bek. a) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. b) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. c) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. d) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. e) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. f) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. g) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. h) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. i) pont   

Kbt. 62. § (1) bek. k) pont 

ka) alpont 

  

Kbt. Kbt. 62. § (2) bek.    

 

 

Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 
beszerzése adásvételi szerződéssel”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  

JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 

 

                                                 
20Ezt a nyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 10. § előírásainak megfelelően kell kitölteni! 
Ezt a nyilatkozatot, és a kapcsolódó okmányokat a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőre, illetőleg közös 
ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön csatolni kell. 

 



 
 

18. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT MÉRLEG SZERIN SZERINTI EREDMÉNYRŐL 

(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően) 
 
 

 

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

.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése21) ………………………. (ajánlattevő / közös 
ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye22) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 

összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző lezárt 

üzleti évben közzétett számviteli beszámoló szerint a mérlegben szereplő saját tőke összege a 

következő:  

 

P2) alkalmassági feltétel …. év ( Ft) 

utolsó lezárt üzleti évben a közzétett 

mérlegben szereplő saját tőke értéke 

 

 
Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

 
<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 
 

                                                 

21 Nem kívánt rész törlendő! 

22 Nem kívánt rész törlendő! 
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19. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT A REFERENCIÁRÓL 

 

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

(ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése23) 
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet székhelye24) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárással összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés 

a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 (három) évben összesen végzett referenciamunká(i)nk az 

alábbi(ak) volt(ak): 

 

szállítás tárgya  

teljesítés helye, ideje (év, hó, nap)  

az ellenszolgáltatás nettó összege/mennyiségre utaló 

más adat 
 

a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a 

részéről információt adó személy neve és 
telefonszáma, 

 

 
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 
3 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. 
 
Jelen nyilatkozatot a VOLÁNBUSZ Zrt. ajánlatkérő által „180 db új, csuklós autóbusz 

beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 
részeként teszem. 

 

 

<Kelt> 

 
 

………………………….. 

(CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA  
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS  

A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) 
 

                                                 

23 Nem kívánt rész törlendő! 

24 Nem kívánt rész törlendő! 
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20. sz. melléklet 

 
 
 

Referenciaigazolás25 
(minta) 

 

 

Alulírott ……….... mint a ……………26 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 

társaságunk és a(z)……………27 között szerződés jött létre. 
 

 

A szerződés tárgya28:  

 

 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 
 

 

A szerződés teljesítésének helye és ideje (év, hónap, nap): 

 

 
 

 

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma): 

 

 

Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..29 a teljesítést az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette. 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. 

 

Kelt:  
 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
25 Kötelező: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (3) és (5) bekezdései alapján a Kbt. Harmadik Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban – jelen eljárás - a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni 

az alkalmasságot. 
26 Referenciát adó cég neve és székhelye 
27 Ajánlattevő cég neve és székhelye 
28 A szerződés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott 
alkalmassági feltétel kötelezően előír. 
29 Ajánlattevő cég neve 


