
1. melléklet 

 
 

FELOLVASÓLAP 
 
1. Ajánlatkérő Neve:  Szil Község Önkormányzata 

 Közbeszerzés 
elnevezése:  

Szil község közigazgatási területén belül 
közvilágítás-korszerűsítéssel összefüggő 
tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési 
tevékenységek ellátása, valamint a projekt 
finanszírozása ESCO konstrukcióban. 

 Aktaszám: D 222/2017 
2. Ajánlattevő Neve:  

 Székhelye:  

3. Egyéb adatok Adószáma:  

 Kapcsolattartó neve:  

 Telefon:  

 Fax:  

 E-mail:  
4. Ajánlat 

1. Egy havi vállalkozói díj (nettó Ft)  

2. A megajánlott közvilágítási rendszer összes felvett 
teljesítményének aránya a jelenlegi összes felvett teljesítményhez 
viszonyítva (%) 

 

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

(dátum) (cégszerű aláírás) 
 



2. melléklet 
 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT 
 

„Szil község közigazgatási területén belül közvilágítás-korszerűsítéssel összefüggő tervezési, 
engedélyeztetési és kivitelezési tevékenységek ellátása, valamint a projekt finanszírozása 

ESCO konstrukcióban.” elnevezésű (D 222/2017) közbeszerzési eljárás 
 

Alulírott …(cégnév, székhely)… ajánlattevő / közös ajánlattevő1, amelyet képvisel 

…(név)… cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője1, felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy 

1. ajánlatunkat az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettük el és 

nyújtottuk be; 

2. az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit megismertük és 

elfogadjuk;  

3. ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, valamint az 

ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint a szerződést 

aláírni, a szerződést az ajánlatban megajánlott egységárakon teljesíteni; 

4. az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az 

ajánlatunkat, és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta 

előtt bármikor elfogadható. 

 

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

dátum) (cégszerű aláírás) 

  

                                                 
1 A nem kívánt szöveg törlendő! 



3. melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

„Szil község közigazgatási területén belül közvilágítás-korszerűsítéssel összefüggő tervezési, 
engedélyeztetési és kivitelezési tevékenységek ellátása, valamint a projekt finanszírozása 

ESCO konstrukcióban.” elnevezésű (D 222/2017) közbeszerzési eljárás 
 

Alulírott …(cégnév, székhely)… ajánlattevő / közös ajánlattevő2, amelyet képvisel 

…(név)… cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője1, felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy 

1. cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény alapján3 

mikrovállalkozásnak minősül [  ] 

kisvállalkozásnak minősül [  ] 

középvállalkozásnak minősül [  ] 

nem tartozik a törvény hatálya alá [  ] 

2. a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

IGEN / NEM4 

 

IGEN válasz esetén: 

a) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kívánunk alvállalkozót igénybe 

venni: 

……………………………………… 

………………………………………   

b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók: 

……………………………………… 

………………………………………   

 

3. cégünk az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni 

IGEN / NEM5 

                                                 
2 A nem kívánt szöveg törlendő! 
3 A megfelelő sort jelölje meg (pl. X-szel)! 
4 A megfelelő aláhúzandó. 
5 A megfelelő aláhúzandó. 



IGEN válasz esetén: 

az alábbiakban megjelöljük ezen szervezeteket (személyeket), az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontját, amelynek igazolása érdekében ezen szervezet (személy) 

erőforrásaira támaszkodunk: 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet (személy) neve és székhelye 

(lakóhelye): 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölése, amelynek igazolása 

érdekében ezen szervezet (személy) 
erőforrásaira támaszkodunk 

  

  

4. nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok; 

5. a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében:  

a) a társaságot nem jegyezik szabályozott tőzsdén, és 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 tulajdonosa(i):  

 

Név Állandó lakóhely 

  

  

 

vagy6 

 

b) a társaságot nem jegyezik szabályozott tőzsdén, és a pénzmosásról szóló törvény 

3. § ra)-rb) pontja szerinti tényleges tulajdonos hiányában az re) pontja szerinti 

vezető tisztségviselő(k) neve és állandó lakóhelye a következő: 

 

Vezető tisztségviselő neve Állandó lakóhely 

  

 

vagy7 

 

c) a társaságot nem jegyezik szabályozott tőzsdén, és a pénzmosásról szóló törvény 

3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti  tényleges tulajdonosa nincs; 

 

vagy8 

                                                 
6  A megfelelőt kérjük aláhúzni/kitölteni. 
7  A megfelelőt kérjük aláhúzni/kitölteni. 



 

d) az általam/általunk képviselt gazdasági társaságot szabályozott tőzsdén jegyzik; 

 

6.  a  szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe 

vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá; 

7. az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 

az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumokat az alkalmassági követelmények 

tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 

szabályok szerint,  

a) az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására benyújtjuk, 

 

vagy9 

 

b) a jelen ajánlattal együtt benyújtjuk; 

 

8. az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz:  

IGEN / NEM10 

IGEN válasz esetén:  

az ajánlat az …… oldaltól …… oldalig tartalmaz üzleti titkot. 

Üzleti titokká minősítés indokolása, amely részletesen alátámasztja, hogy az üzleti 

titokká minősített információk, illetve adatok nyilvánosságra hozatala miért és milyen 

módon okozna számunkra aránytalan sérelmet: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

9. az elektronikus formában benyújtott ajánlat megegyezik a papír alapon benyújtott 

ajánlattal. 

 

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

dátum) (cégszerű aláírás) 

                                                                                                                                                         
8  A megfelelőt kérjük aláhúzni/kitölteni. 
9  A megfelelőt kérjük aláhúzni és/vagy a nem megfelelőt törölni. 
10 A megfelelő aláhúzandó. 



4. melléklet 

NYILATKOZAT A LEGJELENTŐSEBB ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRÓL11 
 

„Szil község közigazgatási területén belül közvilágítás-korszerűsítéssel összefüggő tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési tevékenységek 
ellátása, valamint a projekt finanszírozása ESCO konstrukcióban.” elnevezésű (D 222/2017) közbeszerzési eljárás 

 
Alulírott …(cégnév, székhely)… ajánlattevő / közös ajánlattevő / az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet12, amelyet képvisel …(név)… 

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője1, a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy cégünk 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben az alábbi legjelentősebb építési beruházásokat az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően teljesítette: 

Megrendelő (a szerződést kötő 

másik fél neve és székhelye) 

A szerződést kötő másik fél 

kapcsolattartójának neve és 

elérhetősége 

A teljesítés ideje (ÉÉ/HH/NN) Az építési beruházás tárgya, 

lámpatestek száma 

Az ellenszolgáltatás összege 

(Ft+áfa) 

     

     

     

A Kr. 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást csatoljuk. 

 

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

(dátum) (cégszerű aláírás) 
 

 

                                                 
11 A nyilatkozatot csak a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérés esetén kell benyújtani, de az ajánlattal együtt is benyújtható 
12 A nem kívánt szöveg törlendő! 
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