
MINTÁK 



1. számú melléklet 

 
TARTALOMJEGYZÉK  

 
Jelen Dokumentáció 5 pontja szerinti tartalommal elkészítve. 
  



2. számú melléklet 

 

FELOLVASÓ LAP  

 

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

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, mint Ajánlatkérő által „Napelemes rendszer 
kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban tett megajánlásom az 
alábbi: 

 

Részszempont Megajánlás 

1) Nettó ajánlati ár HUF ban kifejezve ………….HUF 

2) Jótállás vállalásának mértéke (hónapokban megadva) 
min.24 hónap (a 24 hónap feletti hónapok számát kell 
megadni) – a 24 hónap felett maximum 36 hónap kerül 
értékelésre, az e feletti megajánlások a maximum 10 
pontot kapják 

…………hónap 

3) Hibás teljesítési kötbér vállalás mértéke (az áfa nélküli 
ajánlati ár %-ban megadva) – min. 0,5 – max 1,5 % 
között lehet a megajánlás (az e feletti megajánlások a 
maximum 10 pontot kapják) 

………….% 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

 

………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)  



3. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (Ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein” 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

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

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján3, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem 
igénybe:  
 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, 
amellyel összefüggésben 

szerződést fog kötni 

  

  

 

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

  

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

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

2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  

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

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

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

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban 

vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  



 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, 
cím) 

Az alkalmassági feltétel6, 
amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodik (a 

felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölése) 

  

  

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

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

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

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy a(z)….......................................... 
ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 2-3. §-ai értelmében: 

a) mikrovállalkozásnak minősül 
b) kisvállalkozásnak minősül 
c) középvállalkozásnak minősül 
d) nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. 7 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

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

Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 

követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség 

van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy 

engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

7 a megfelelő aláhúzandó vagy más módon egyértelműen jelölendő 



 

4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A KBT. 67.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) Ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem az alkalmassági követelmények 
vonatkozásában: 

I. 

Az általam képviselt Ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet8, a nevezett tárggyal indított 
eljárás közbeszerzési dokumentumaiban az Ajánlatkérő által meghatározott alábbi gazdasági és pénzügyi, 
illetve műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek mindenben megfelel, így: 
 

P.1. az Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül 
bármely vizsgált két évben nem volt negatív. 

 
P.2.  az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évben  
- a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az évek összességét 

tekintve elérte legalább a nettó 185 millió forintot; 
- a közbeszerzés tárgyából (építési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül 

számított –árbevétele az évek összességét tekintve elérte legalább a 138 millió forintot. 
 
M.1. az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző 60 hónapban összesen 

rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 23. § alapján a 22. § (3) bekezdése szerint igazolt alábbi referenciával: 

 
 legalább 3 db, napelemes rendszer kivitelezése tárgyú, befejezett, azaz műszaki átadás-

átvétellel lezárt referenciamunkával, melynek értéke elérte összesen a minimum nettó 75 
millió forintot. 

 
M.2. rendelkezésére áll az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:  

-  az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV/2. rész szerinti  -
Építményvillamossági szakterület (MV-ÉV) szerinti képesítési minimum  
követelménnyel vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a rendeletben 
meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki legalább 3 éves 
kivitelezésben szerzett tapasztalattal rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 a megfelelő aláhúzással jelölendő 



II. 

Kijelentjük,9 hogy – az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – nyilatkozatunkat a 
Felhívásban meghatározott igazolási módokra figyelemmel tettük meg és tudomásul vesszük, hogy 
amennyiben ajánlatkérő a 69.§ (4) bekezdése alapján tőlünk az igazolási módok szerinti dokumentumokat 
bekéri és az abban foglaltak a nyilatkozatunkat nem támasztja alá, úgy az az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 …………………………………………… 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
9 A fenti, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt 
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 



5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN A KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) Ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője a „Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein”  tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

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

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 …………………………………………… 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

  



6. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN 

A KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSRA NYÚJTANDÓ BE 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) Ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője a „Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

I. 

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet10 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy11 

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiak szerint adom meg 12: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________13 

 

vagy 

 

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

  

                                                           
10 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

11 Megfelelő válasz aláhúzandó! 

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

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 

meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

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

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 

13 Szükség esetén bővíthető! 



II. 

 

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

a. 14 Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet nincs. 

vagy 

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

Szervezet neve: Szervezet székhelye: 

  

  

  

  

 

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

szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 …………………………………………… 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása 

 

  

                                                           
14 A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő. 



 

7. számú melléklet  

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

NYILATKOZAT 

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

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

alapján): 
 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem Magyarország):  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:  

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

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

 

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

 

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

 

adóilletősége:  

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

 

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

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



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

 
Kelt: ________________________ 
 
 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 

  



8. számú melléklet 

Nyilatkozat  
 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) Ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője „Napelemes rendszer kiépítése a Soproni Gyógyközpont épületein” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
során az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő levelezési címe:  
(adott esetben) 

 
 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:   

Ajánlattevő adószáma:   

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

 

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

 

Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője: 
  

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

 

 
Kelt: ……………………….; 2017. ………….. hónap ….. napján 
 

 
 

…………………………………… 

  cégszerű aláírás  

  



9. számú melléklet 

 
 

Nyilatkozat  
 

a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
 
 
Alulírott ………………….., mint a ……………………….(székhely:…………………………..) 

képviselője a Soproni Gyógyközpont, mint Ajánlatkérő által, a  „Napelemes rendszer kiépítése a Soproni 

Gyógyközpont épületein” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 

 
nyilatkozom, 

 
hogy amennyiben Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként 
kihirdetésre kerül, úgy a szerződés szerinti, (ÁFA nélkül számított) vállalkozói díj 5%-ának megfelelő 
összegű jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt határidőben és az ajánlatkérő által 
előírt feltételek mellett a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módon az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátjuk.  
 
 
Keltezés:  
 
 
 
 

………………………….. 

cégszerű aláírás 

 

  



10. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a papír alapú és az  
elektronikus példány egyezőségéről 

 

 

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

jogosult képviselője  

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

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

megegyezik. 

 

…………………., ………………….. 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 


