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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
 
A részletes dokumentáció tartalma:  
 

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 
 
Lenti Városgazdálkodási Kft., mint Ajánlatkérő „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása 
Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú 
projekt keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési 
szerződés keretében” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban Kbt.) 21.§ (6) bekezdése alapján, az uniós értékhatár alatti eljárásrend (a 
Kbt. Harmadik része) szerinti, Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 117.§ 
szerinti sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával, nyílt közbeszerzési eljárást indított, 
amelynek önálló eljárási szabályait a felhívás és jelen közbeszerzési dokumentum 
tartalmazza. 
 
A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: 

• Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza 
meg az ajánlattételi határidőt.  

• Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül 
indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 

• Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően igazolja az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést.  

• A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó 
szabályok szerint írja elő. 

• Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem 
közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel 
nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több 
ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési 
dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. 
alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési 
dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a 
közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 

• Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson 
kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még 
ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül 
meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a 
közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A 
közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték. 
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• Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt 
Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró 
okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat- 
amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, 
releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt határidő követelményétől 
eltekinthet Ajánlatkérő. 

 
Az Ajánlati Felhívás és a jelen Ajánlati Felhívást Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok (a 
továbbiakban: Dokumentáció) együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A 
két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés 
keretében köteles Ajánlattevőtől információt kérni a releváns rendelkezésről. 
 
A.) A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: 
 
Az ajánlatkérő honlapján, valamint a Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési 
dokumentumokat elektronikus úton korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi.  
 
Az ajánlatkérő előírja a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplők részére a 
regisztrációs adatlap kitöltését és ajánlatkérő nevében eljáró részére történő elektronikus 
megküldését, amelynek elmaradásából eredő hátrányos következményekért kizárólag a 
gazdasági szereplő felelős. 
 
A Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy 
Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell 
töltenie az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel 
feltétele.  
 
B.) A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:  
 
Az ajánlati felhívás II.2.4.) pontjaiban foglaltak alapján.  
 
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 
 
A Dokumentáció másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen 
eljárás keretein kívül jogellenes. Ajánlatkérő nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen 
formában – változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás 
keretein kívül.  
 
Ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően szükséges ajánlatát elkészítenie. 
 
Ajánlat benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen 
kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel 
eláll. 
 
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő 
feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat 
elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 
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Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon.  
 
3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ 
AJÁNLATI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA 
 
Az ajánlattételi határidőt, az eljárást megindító felhívást vagy a közbeszerzési 
dokumentumokat módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, 
annak eddig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény 
feladásáról az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, 
egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás 
iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat 
elektronikusan elérték és regisztráltak vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.  
 
A módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, 
döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. 
 
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz az eljárást megindító felhíváson kívüli 
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű 
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő 
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az 
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan 
elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg 
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték. 
 
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN 
 
Az Ajánlati Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, 
pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden 
Ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők 
esélyegyenlőségét. 
 
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció 
tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 
meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe 
véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a 
megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az Ajánlattevőnek bármiféle kérdésük merül 
fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára. 
 
Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
ésszerű határidőn belül, oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező 
személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden 
Ajánlattevőnek Amennyiben a kérések időbeni eltolódása miatt az Ajánlattevő több 
válaszlevelet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el.  
 
A válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 
Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az Ajánlattevők számára. 
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Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 
 
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a regisztráció során olyan e-mail elérhetőséget 
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak 
az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben 
az arra jogosulthoz kerüljön. 
 
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-a az irányadó a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésben foglalt eltérésekkel. 
 
Ajánlattevő köteles a kiegészítő tájékoztatás kérést a Kbt. 41.§ (2) bekezdésben meghatározott 
módok valamelyikén, de e-mail útján (szerkeszthető formátumban) is megküldeni az ajánlati 
felhívás I.3.) pontjában megadott e-mail címre. 
 
A kiegészítő tájékoztatás kérést az alábbi elérhetőségeken lehet benyújtani: 
Hivatalos név: Bakó Ügyvédi Iroda  
Postai cím: Petőfi u. 12. (Pf. 48.) 
Város/Község: Tamási Postai irányítószám: 7090 Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Bakó Zoltán, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

Telefon: +36 303652125 
Fax: +36 74470699 
E-mail: bakougyvediiroda@tolna.net; 
bakougyvediiroda@gmail.com 

 
Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem 
közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem 
közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton 
eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok 
valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó 
rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek 
nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem 
alkalmazandó. 
 
5. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
 
Az ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. A nyertes 
ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem 
megengedett. 
 
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, 
melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való 
kapcsolatát. 
 
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös 
ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 

- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe), 
- a közbeszerzési eljárás tárgya,  
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban 
közös ajánlattevőként részt kívánnak venni, 
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- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes 
személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot 
tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az 
eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását 
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, 
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, 
számlázási rend, 
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 
felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint 
nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. 

 
6. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az 
Ajánlattevőt terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak). Az Ajánlatkérő nem 
felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az Ajánlattevőt érheti. 
 
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 
kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
 
Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 
 
7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 
 
Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.  
 
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen Ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti információkat. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem 
alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” 
említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.  
 
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint 
kell a részletes adatokat megadnia.  
 
Az ajánlatkérő a Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok 
hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.  
 
A 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.  
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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.  
 
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.  
 
A felhívásban előírt kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolásának módját 
321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban 
alkalmazandó szabályok szerint írja elő. 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott 
esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az ajánlati 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek 
csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani az előírt 
igazolási módokkal azonos módon. 
 
Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt 
tekinti irányadónak. 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő 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.  
 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 
nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti 
dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett 
hibákért az Ajánlattevő felel. 
 
Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
devizaneme is csak ez lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, 
minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
 
Ajánlattevő az ajánlatok kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az 
Ajánlattevőnek valamennyi olyan költséggel számolnia kell, amely feladatainak ellátásával 
összefüggésben felvetődhet. 
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Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
 
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben nem felel 
meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
 
8. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
 
Az ajánlattételi határidő: Az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában rögzített határidő. 
 
Az ajánlatok benyújtásának címe: Az Ajánlati felhívás I.3.) pontjában rögzített címre 
(Bakó Ügyvédi Iroda; 7090 Tamási, Petőfi u. 12.; Pf. 48.). 
 
Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése Ajánlattevő saját kockázatát képezik. 
 
A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az 
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki.  
 
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el 
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, 
parkolási probléma, stb.). 
 
9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
 
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, amely az 
Ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában rögzített időpont. 
 
Helye: Az Ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában rögzített helyszín.   
 
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő 
meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében 
felsorolt személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.  
 
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 
− ajánlattevő (közös ajánlattevő) nevét, 
− ajánlattevő (közös ajánlattevő) címét (székhelyét, lakóhelyét), 
− értékelés alapjául szolgáló adatokat. 
 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő a bontástól számított öt 
napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek. 
 
Minden olyan ajánlatról, amelyet az Ajánlati felhívásban meghatározott beadási határidő után 
nyújtanak be, az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, az ajánlatot felbontás nélkül megőrzi 
vagy a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jár el. Az elkésett ajánlat(ok)ról szóló jegyzőkönyvet 
öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek. 
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10. ÜZLETI TITOK VÉDELME 
 
A gazdasági szereplő az ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 
személyek (különösen más Ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 
amennyiben Ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem 
elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt 
információkat is. 
 
Az üzleti titok védelmének és az üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. 
§ tartalmazza. 
 
11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE  
 
Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi.  
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 
67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi 
el a bírálatot. 
 
Ajánlatkérő az értékelés során a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról kiadott útmutató (KÉ 
2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) figyelembevételével jár el.  
 
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az 
alábbi részszempontok szerint 
 

Részszempont 
Adható 

pontszám alsó 
és felső határa 

Súlyszám 

Minőségi 
kritérium: 

A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány többlettapasztalata 

 5 

Minőségi 
kritérium: 

1. alszempont: A felhívás III.1.3. 
pontjának M2/ (A) alpontjában előírt 
szakember, tervezési szakterületen 
szerzett szakmai többlettapasztalata 

kitermelő-visszasajtoló kútrendszerrel 
bíró geotermikus rendszer tervezésében 

1-100 2 

Minőségi 
kritérium: 

2. alszempont: A felhívás III.1.3. 
pontjának M2/ (B) alpontjában előírt 
szakember, tervezési szakterületen 
szerzett szakmai többlettapasztalata 

kitermelő-visszasajtoló kútrendszerrel 
bíró geotermikus rendszer erős- és 

gyengeáramú ellátásának tervezésében 

1-100 2 

Minőségi 3. alszempont: A felhívás III.1.3. 1-100 1 
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kritérium: pontjának M2/ (C) alpontjában előírt 
szakember szakmai többlettapasztalata 

teljes visszasajtolású működő 
geotermikus rendszer hévízbeszerzési 

tervének és hidrodinamikai modelljének 
összeállításában 

Ár kritérium  Nettó ajánlati ár   5 

Ár kritérium  

1. alszempont: A meglévő műszaki 
koncepció és megvalósíthatósági 

tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, alternatív geotermikus 
koncepció kidolgozása – nettó díj (Ft) 

1-100 0,5 

Ár kritérium  

2. alszempont: Geotermikus 
kaszkadrendszer részletes műszaki, 

gazdasági és környezetvédelmi 
megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése – nettó díj (Ft) 

1-100 0,5 

Ár kritérium  

3. alszempont: Hidrodinamikai modell 
és hévízbeszerzési Terv és 

tervdokumentáció elkészítése – nettó díj 
(Ft) 

1-100 0,5 

Ár kritérium  

4. alszempont: a Beruházás 
megvalósításához szükséges vízjogi 

létesítési engedélyes Tervek és 
tervdokumentáció elkészítése és az 

illetékes hatósághoz való benyújtása, a 
végleges engedélyek beszerzése – nettó 

díj (Ft) 

1-100 2 

Ár kritérium  

5. alszempont: a Beruházást megvalósító 
Generálkivitelező kiválasztásához 

szükséges, valamennyi szakági 
munkarészt felölelő, a kivitelezési 

árazásra alkalmas tenderterv és az ahhoz 
tartozó árazatlan tervezői költségvetés 

elkészítése– nettó díj (Ft)  

1-100 0,5 

Ár kritérium  

6. alszempont: a szükséges csomóponti 
Terveket (továbbá technológiai utasítást, 

műszaki megvalósulási Terveket, és 
egyéb részlet-terveket) magában foglaló, 

valamennyi szakági munkarészt 
(különös tekintettel a szükséges 

közműkiváltási, illetve telekalakítási 
munkarészekre) felölelő részletes és 

teljeskörű kiviteli Tervek és az ahhoz 
tartozó árazatlan tervezői költségvetés 

elkészítése – nettó díj (Ft)  

1-100 0,5 

Ár kritérium  
7. alszempont: Tervezői művezetés nettó 

díja (Ft / alkalom) 
1-100 0,5 

 
  



- 11 - 
 

A nettó ajánlati ár(ak)ra vonatkozó előírások és szabályok 
 
Az Ajánlattevőnek valamennyi díjat (az ellenszolgáltatás összegét) a szerződés tárgyának 
teljes körű megvalósítására rögzített díjként kell megadnia, magyar forintban. 
 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot 
adja, a további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:  
 
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás / Vizsgált ajánlat szerinti 
megajánlás)*99+1  
 
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti. 
 
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, 
az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem 
mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.  
 
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati áraknak rögzített áraknak kell lenniük, vagyis az 
Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat 
tartalmazó ajánlatot. A nettó ajánlati áraknak teljes körűknek kell lenniük, vagyis magáukbn 
kell foglalniuk minden ajánlattevői kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden a feladat 
elvégzésével együtt járó érvényesíteni kívánt járulékos költség függetlenül azok formájától és 
forrásától, illetve mindazok a költségek, amelyek a szerződés tárgyát képező munkák teljes 
körű megvalósításához, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a 
szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A díjaknak minden olyan feladat 
elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazniuk kell, amely a közbeszerzési 
dokumentumok bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a szerződés 
teljesítéséhez, az ajánlat tárgyának megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükséges. 
 
Az ajánlati ár(ak) tekintetében az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek 
ajánlatot, a szerződéskötés és az elszámolás valutaneme is csak ez lehet.  
 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
 
A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlettapasztalata részszempontra 
vonatkozó előírások és szabályok 
 
A legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazó ajánlatok az értékelés 
során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő 
vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható 
pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott 
két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső 
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra az alábbi képlet szerint:  
 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x 
(Pmax – Pmin) + Pmin. 
 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
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Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja  
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb 
érték: 1 db projekt vagy munka, az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték: 5 db projekt vagy munka. Az 1 db-nál kevesebb vállalást 
tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Csak egész számok ajánlhatók. 
 
A megajánlás igazolására csatolni kell a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai 
önéletrajzát, melyből a szakmai tapasztalata egyértelműen megállapítható, valamint a 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen értékelési részszempont 
vonatkozásában az ajánlatkérő az alábbi fogalmat, az alábbi tartalommal használja: 
 
szakmai tapasztalat: megvalósult kitermelő-visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 
rendszer tervezés (A) / kitermelő-visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus rendszer erős- 
és gyengeáramú ellátásának tervezés (B) / teljes visszasajtolású működő geotermikus rendszer 
hévízbeszerzési tervének és hidrodinamikai modelljének összeállítás (C) darabszáma, ahol a 
bemutatott szakember a tervezői / geológusi vagy hidrogeológusi feladatokat az előírt 
jogosultsággal (vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati idővel) / végzettséggel látta el.  
 
Az ajánlatkérő az értékelés során azt vizsgálja és az értékelés során azt veszi figyelembe, 
hogy a jelen értékelési részszempontok tekintetében bemutatott szakember összesen hány 
darab megvalósult projekt vagy munka vonatkozásában végzett az előírtaknak megfelelő 
jogosultsággal (vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű 
végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 
gyakorlati idővel) / végzettséggel tervezői / geológusi vagy hidrogeológusi feladato(ka)t. 
 
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének 
megfelelően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, 
amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
12. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATA 
 
Az ajánlatok bírálatát Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi.  
 
12.1. Előzetes bírálat: 
 
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen,és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
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Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes 
ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint 
minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71.-
72. § szerinti bírálati cselekményeket (Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és a számítási 
hibajavítása, aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalanvállalások vizsgálata) elvégezni.  
 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a 
nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt.69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
 
Hiánypótlás és felvilágosítás kérés 
 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően köteles az összes ajánlattevő 
számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlási lehetőségét, valamint az ajánlatokban 
található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 
 
A hiánypótlási időszak lezárását követően az Ajánlatkérő elvégezi az ajánlatoknak teljes körű 
vizsgálatát, melynek alapját a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlati 
Felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt egyéb igazolások, dokumentumok 
valamint a hiánypótlások képezik. 
 
A bírálat eredménye alapján az érvénytelennek minősülő ajánlatot benyújtó ajánlattevőket az 
érvénytelenné nyilvánítás tényéről a döntést követő 3 (három) munkanapon belül értesíteni. 
 
12.2. Utólagos bírálat: 
 
Ajánlatok bírálata (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott igazolások, 
dokumentumok alapján) és részletes értékelése 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 
határidő kitűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 
 
Ha a legkedvezőbbnek tekintett ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha 
az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmát, vagy 
azzal ellentétes), az Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a 
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az Ajánlatkérő az eljárást lezáró 
döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a 321/2015. (X. 23.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
A Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát 
megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a 
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő 
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az Ajánlatkérő az 
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összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást 
lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. A Kbt. 69. 
§ (6) bekezdése bekezdés szerinti lehetőséggel az Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés 
módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az 
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendjenem változik. 
 
A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos 
kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára 
vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, 
hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
 
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt.165. § (8) bekezdése 
értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt.165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a 
jogsértés megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési 
eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. §(11) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a 
közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során, illetve 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamisnyilatkozatot tett 
és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak. 
 
Az igazolások benyújtására és Ajánlatkérő általi utólagos ellenőrzésére egyebekben a Kbt. 69. 
§ (5)-(7) és (9)-(14) bekezdései irányadók.  
 
13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról.  
 
Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok bontásától (ajánlattételi határidő lejártától) 
számított 30 napon belül (ajánlati kötöttség). 
 
Ha az Ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az 
Ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása 
alatt sor kerüljön, felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő 
további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az Ajánlattevő az 
Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik Ajánlattevő az ajánlatát nem 
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
14. IRATBETEKINTÉS  
 
Ajánlatkérő az ajánlatok - ideértve a hiánypótlás, felvilágosítás, valamint a 72. § szerinti 
indokolás is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe a Kbt. 45. § (1) bekezdése alapján biztosítja 
a betekintést. 
 
15. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, 
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
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Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes Ajánlattevővel – közös 
ajánlattétel esetén a nyertes Ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződés-tervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
 
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye. 
 
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes Ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
Az Ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. 
 
A szerződést a szerződést kötő felek kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott 
szabályok figyelembevételével módosíthatják. 
 
16. NYILATKOZAT CÉGBÍRÓSÁGI VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) szervezet nyilatkozatát 
változásbejegyzési eljárás vonatkozásában, abban az esetben, is, amennyiben nincs ilyen 
eljárás folyamatban.  
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 
1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” 
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)], vagy a letelepedés 
országában elfogadott más, a változásbejegyzési kérelemről és annak érkeztetéséről szóló 
dokumentum másolatát.  
 
Amennyiben Ajánlatevővel szemben nincs folyamatban lévő cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben Ajánlattevő – átalakulásra 
hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az Ajánlathoz csatolni kell a 
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a 
szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat 
 
17. FIZETÉSI FELTÉTELEK:  
 
Az Ajánlati felhívás III.1.7.) pontjában foglaltak szerint. 
 
18. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE 
ALAPJÁN 
 
A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 
tájékoztatást kaphat az alábbiak: 
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Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály (8900 
Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.; Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266.; tel: 06-92-549-
375; fax: 06-92-549-278; E-mail: munkaugy@zala.gov.hu) 
 
Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. 
Telefon: +36 92/549-190; Telefax: +36 92/318-443; email: titkarsag.zala@nydr.antsz.hu) 
 
NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2.; Telefon: 
+36 (92) 505-600; Telefax: +36 (92) 505-605; email: zalaavig@nav.gov.hu) 
 
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.; 
Tel: (+36-92) 549-562; e-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu) 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály (Cím: 7623 Pécs 
József Attila u. 5.; Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61; Telefon: (36-72) 314-952 Fax: (36-72) 510-
366; Email: banyafelugyelet@baranya.gov.hu) 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság; Tel.: 06-1/759-1860 
 
Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (4) bekezdése 
szerint a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem 
felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket 
a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  
 
Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni 
az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 
ellent a hivatkozott követelményeknek. 
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II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 

VONATKOZÁSÁBAN 
 

Előzetes ellenőrzés körében csatolandó iratok  
Fedőlap (1/B sz. melléklet)  
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1/A sz. melléklet)  
Felolvasólap (2. melléklet)  
Ajánlati nyilatkozatok (Kbt. 66. § (2), 66. § (4) és (6) bekezdéseire) (3.1. és 3.2. sz. 
mellékletek) 
[A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.] 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat részeként: 
Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok (4-5. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. (9. sz. melléklet) 

 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat az előírt alkalmassági feltétel teljesüléséről (6. sz. melléklet)  
Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdésben foglaltakra (7. sz. melléklet)  
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (8. sz. melléklet)  
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva (adott esetben) (10. sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint (11. sz. melléklet)  
Nyilatkozat a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról (12. sz. melléklet)  
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA TETT MEGAJÁNLÁSOK 
ALÁTÁMASZTÁSA 

 

„A teljesítésben részt vevő személyi állomány szakmai gyakorlata” szempont 
kapcsán: A szakemberek által csatolt szakmai önéletrajzok és rendelkezésre állási 
nyilatkozatok a szakmai tapasztalatot alátámasztására (13-14. sz. melléklet) 

 

Utólagos igazolás körében kifejezetten Ajánlatkérő felhívására csatolandó iratok  
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal 
lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak 
megfelelő beszámoló egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). 
(Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján nem 
ismerhetőek meg.) 
Adott esetben: A közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozat. (Ha a gazdasági 
szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel.) (15. sz. melléklet) 

 

Referencia igazolás(ok) (16. sz. melléklet)  
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Egyéb dokumentumok (Adott esetben)  
A papír alapú példányról készített 1 db elektronikus példány  

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 
A fenti jegyzékeket Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás és a Dokumentáció alapján, legjobb 
tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül az ajánlatnak minden olyan adatot, 
információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció 
és a Kbt. előírnak.  
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1. SZ. MELLÉKLET 

Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: 
Telefonszáma: 
Telefaxszáma: 
E-mail címe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLAT 
 
 
 
 
 
 

„Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-
3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 

megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus 
koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 
Lenti Városgazdálkodási Kft.  

Székhely:8960 Lenti, Petőfi u. 32. 
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2. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP1 
 

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: 
Név:   
Székhely:  
Telefon:  
Fax:   
E-mail:   

 
Ajánlattétel tárgya: Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” 
című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció 
és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 
kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében 

 
 

Ajánlat: 
 

Részszempont Ajánlat 
Minőségi 
szempont: 

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi 
állomány többlettapasztalata 

 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (A) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer tervezésében 

…….... db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (B) alpontjában 
előírt szakember tervezési szakterületen szerzett 

szakmai többlettapasztalata kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus 

rendszer erős- és gyengeáramú ellátásának 
tervezésében 

…….... db 

Minőségi 
szempont: 

A felhívás III.1.3. pontjának M2/ (C) alpontjában 
előírt szakember szakmai többlettapasztalata teljes 

visszasajtolású működő geotermikus rendszer 
hévízbeszerzési tervének és hidrodinamikai 

modelljének összeállításában 

…….... db 

Ár 
szempont 

Nettó ajánlati ár:  

Ár 
szempont 

A meglévő műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, alternatív geotermikus koncepció 

kidolgozása  

nettó ………………,- Ft 

Ár 
szempont 

Geotermikus kaszkadrendszer részletes műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
nettó ………………,- Ft 

Ár Hidrodinamikai modell és hévízbeszerzési Terv és nettó ………………,- Ft 
                                                           
1 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy 
által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
* A megfelelő rész aláhúzandó. 
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szempont tervdokumentáció elkészítése 

Ár 
szempont 

a Beruházás megvalósításához szükséges vízjogi 
létesítési engedélyes Tervek és tervdokumentáció 

elkészítése és az illetékes hatósághoz való 
benyújtása, a végleges engedélyek beszerzése 

nettó ………………,- Ft 

Ár 
szempont 

a Beruházást megvalósító Generálkivitelező 
kiválasztásához szükséges, valamennyi szakági 

munkarészt felölelő, a kivitelezési árazásra 
alkalmas tenderterv és az ahhoz tartozó árazatlan 

tervezői költségvetés elkészítése 

nettó ………………,- Ft 

Ár 
szempont 

a szükséges csomóponti Terveket (továbbá 
technológiai utasítást, műszaki megvalósulási 
Terveket, és egyéb részlet-terveket) magában 

foglaló, valamennyi szakági munkarészt (különös 
tekintettel a szükséges közműkiváltási, illetve 

telekalakítási munkarészekre) felölelő részletes és 
teljeskörű kiviteli Tervek és az ahhoz tartozó 

árazatlan tervezői költségvetés elkészítése 

nettó ………………,- Ft 

Ár 
szempont 

Tervezői művezetés nettó díja 
nettó ……………,- Ft / 

alkalom 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 
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3.1. sz. melléklet 
AJÁNLATI NYILATKOZAT  

A KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN2 
 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő 
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra 
jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti 
város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt 
keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési 
szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (2) 
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes 
körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 
 
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak feltételeit.  
 
Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a 
szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért 
szerződésszerűen teljesítjük. 
 
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 
 
Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától és nyilatkozunk, hogy nyertességünk 
esetén a jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését 
vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük. 
 
Kijelentjük, hogy az Ajánlati Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentációban, az ajánlatkérő 
részére feltett ajánlattevői kérdésekben és az azokra adott válaszokban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek ismeri el.  
 
Kijelentjük, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 
amelyek a szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a szerződés rendelkezései azokkal 
együtt olvasandók és értelmezendők. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

  

                                                           
2Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről külön-külön csatolandó 
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3.2. sz. melléklet 
AJÁNLATI NYILATKOZAT  

A KBT. 66.§ (4) ÉS (6) BEKEZDÉSEI TEKINTETÉBEN 3 
 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a „Geotermikus fűtési 
rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 
azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány 
műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési 
szolgáltatások, tervezési szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben nyilatkozom, hogy az szerződés teljesítése során alvállalkozót4:  
 

nem veszünk igénybe   VAGY   igénybe veszünk  
(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve) 

 
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot 
is ki kell töltenie: 
 
1./ Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk 
alvállalkozó(ka)t igénybe venni:   
 
[Ajánlattevő tölti ki!] 

Közbeszerzés része(i) 
 
 

 
2./ Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor az alábbi 
alvállalkozók ismertek:  
 
[Ajánlattevő tölti ki!] 
 

Az alvállalkozó neve és címe A beszerzés azon része, mely tekintetében az 
alvállalkozó bevonásra kerül 

Név: …………………….. 
Cím: …………………….. 

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 

 
3./ a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy cégünk kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:  
mikrovállalkozás □ 
kisvállalkozás □  
középvállalkozás □ 
nem tartozik a törvény hatálya alá □5 

                                                           
3Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről külön-külön csatolandó 
4 Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

5 Kérjük a megfelelő választ megjelölni! 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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4. sz. melléklet 
Ajánlattevői nyilatkozat 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében 
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
„Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-
15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 
kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében” megnevezés alatt 
indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez az általam 
képviselt Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, gazdasági szereplőt. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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5. sz. melléklet 
Ajánlattevői nyilatkozat 

a kizáró okokról 
Nyilatkozata Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok vonatkozásában6 
 

„Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-
15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 

megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 
kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) 
(székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
fent hivatkozott tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 
vonatkozásában: 

n y i l a t k o z o m 
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelménygondos 
áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hogy nem 
tartozunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya 
alá. 
 
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő, olyan 
társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §. 38. pont, a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosát az alábbiak szerint, képes megnevezni 7: 
 
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:………………………… 
neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:………………………..8 
 
Vagy 
- nyilatkozom, hogy hogy az általam képviselt gazdasági szereplő, olyan társaság, hogy a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. §. 38. pont, a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 
nincs; 

 
vagy 

                                                           
6 Csak az ajánlattevőnek szükséges megtennie. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön. 
7 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaszerinti tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, 
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, (…)” 
8 Szükség esetén bővítendő! 
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- nyilatkozom, hogy hogy az általam képviselt gazdasági szereplő, olyan társaság, hogy a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. §. 38. pont, a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 
nem megismerhető.  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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6. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  
 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 114. § (2) bekezdésének 
megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint az alkalmassági feltételekről 

 
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) 
képviseletében eljárva „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város 
közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt 
keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése, továbbá a 25. § (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, 
hogy az ajánlattételi felhívás m) pontjában meghatározott alkalmassági követelmények velünk 
szemben teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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7. sz. melléklet 
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  

 
a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra 

 
 

„Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-
15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 

megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 
kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében” 

 
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában: 
 

n y i l a t k o z o m ,  
 
I./ az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet 
kapacitására: 
 

nem támaszkodunk  VAGY   támaszkodunk 
(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve) 

 
II./ Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet kapacitására 
támaszkodik úgy az alábbi nyilatkozatot is ki kell töltenie: 
 
Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján9, hogy az alábbi kapacitást nyújtó 
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni: 
 

Kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel10, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik (a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölése) 

  
  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  
                                                           
9 A Kbt. 65. § (7) bekezdése: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt 
a szervezetet és az Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset 
kivételével csatolni kell az ajánlatban 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. 
A Kbt. 65. (8) bekezdés: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő 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. 
10 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 a szolgáltatást, 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. 
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8. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt felelősségbiztosításról 
 

Alulírott …………………………………………, mint a(z) 
.............................................................. (székhely: 
.............................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője, „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” 
című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki 
koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, 
geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés 
keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben  
 

nyilatkozom, 
 
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § alapján a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt mértékű és összegű tervezői felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára rendelkezni fogunk és tudomásul vesszük, hogy abban az esetben, amennyiben a 
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezünk az előírt biztosításokkal, azt Ajánlatkérő az 
ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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9. sz. melléklet 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 

a változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 
 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
…….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város 
közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt 
keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési 
szerződés keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során 
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy Társaságunk vonatkozásában változásbejegyzési eljárás 
 

nincs folyamatban  VAGY   folyamatban van 
(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve) 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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10. sz. melléklet 
 

MEGHATALMAZÁS 
 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
…….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő / alvállalkozó / az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 
meghatalmazom …………………………………… (szig.sz.: …………………; szül. hely és 
idő: ……………………………; an.: ………………………; lakcím: 
……………………………), hogy „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város 
közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt 
keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési 
szerződés keretében” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 

  

(meghatalmazó cégjegyzésre 
jogosultképviselőjének aláírása) 

 
(meghatalmazott aláírása) 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 
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11. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint 
 

 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
…….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város 
közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt 
keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési 
szerződés keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy ajánlatunk nyertessége esetén a felhívásban és a szerződésben meghatározott mértékű 
biztosítékokat a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőben a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerinti formában és tartalommal az Ajánlatkérő igényeinek 
megfelelően rendelkezésére bocsátjuk. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 
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12. sz. melléklet 
 

Ajánlattevői nyilatkozat 
 

a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról 
 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
…….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város 
közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt 
keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági 
felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot11 
 
vagy 
 
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz a következő, az ajánlat végén 
elkülönítetten, vagy külön ajánlati kötetben benyújtott oldalakon: ………………12 
 

Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást csatolunk, amelyben részletesen 
alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet 

 
Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 44. § 
(1) bekezdésének megfelelően az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés 
alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 
vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 

                                                           
11 Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! Csak az egyik válasz jelölhető meg! 
12 Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! 
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nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdésének megfelelően a gazdasági 
szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 
  



- 36 - 
 

13. sz. melléklet 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ13 
 

A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. pontjának M2/ (….14) alpontjában 
előírt szakember, tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata15  

 
„Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-

15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 

kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében 
 
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: ……………………………. 
 
A szakember kamarai száma (adott esetben): ……………………………. 
 
A szakember jogosultságának 
 megszerzési dátuma (adott esetben): …………………………….. 
 érvényességi dátuma (adott esetben):…………………………….. 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési hely és 
idő: 

 

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 
JELENLEGI MUNKAHELY(EK), MUNKAKÖR(ÖK) 

Munkahely megnevezése Munkakör(ök) ismertetése 

  

  

 
SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

Korábbi projekt / munka ismertetése16 Ellátott funkciók, 
feladatok és beosztások 

ismertetése17 

                                                           
13 Szakember által kitöltendő és aláírandó! 
14 „A” vagy „B”! Megfelelően kitöltendő! 
15 megvalósult kitermelő-visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus rendszer tervezés (A) / kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus rendszer erős- és gyengeáramú ellátásának tervezés (B) 
darabszáma, ahol a bemutatott szakember a tervezői feladatokat az előírt jogosultsággal (vagy ezen jogosultság 
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel) látta el. 
16 Olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai tapasztalat (kitermelő-
visszasajtoló kútrendszerrel bíró geotermikus rendszer tervezés (A) / kitermelő-visszasajtoló kútrendszerrel bíró 
geotermikus rendszer erős- és gyengeáramú ellátásának tervezés (B)) 
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Szakmai gyakorlat (összesen db)  _______________ db18 

 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni 
a Lenti Városgazdálkodási Zrt., mint ajánlatkérő által a „Geotermikus fűtési rendszer 
kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító 
számú projekt keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-
gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, 
tervezési szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályoznák. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Kelt: 

 
 

……………………………… 
Szakember sajátkezű aláírása 

  

                                                                                                                                                                                     
17 Olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt jogosultság (vagy ezen jogosultság 
megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettség, képzettség, illetve a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati idő)! 
18 Ezen érték kerül a felolvasólapra! Az ajánlatkérő kizárólag a szakember által aláírt, a szakember szakmai 
tapasztalatát alátámasztó nyilatkozatában egyértelműen ismertetett szakmai tapasztalatát veszi figyelembe ahol a 
szakember az adott értékelési részszempont alapján meghatározott feladatokat látott el. Erre tekintettel 
Ajánlattevő a felolvasólapon az értékelési részszempont tekintetében olyan megajánlást tüntethet fel, amennyi az 
ajánlatban a szakember által megtett nyilatkozatban foglaltakból egyértelműen megállapítható! 
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14. sz. melléklet 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ19 
 

A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. pontjának M2/ (C) alpontjában előírt 
szakember, tervezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata20  

 
„Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-

15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 

kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében 
 
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: ……………………………. 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési hely és 
idő: 

 

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 
JELENLEGI MUNKAHELY(EK), MUNKAKÖR(ÖK) 

Munkahely megnevezése Munkakör(ök) ismertetése 

  

  

 
SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

Korábbi projekt / munka ismertetése21 Ellátott funkciók, 
feladatok és beosztások 

ismertetése22 
  

  

  

  

  

                                                           
19 Szakember által kitöltendő és aláírandó! 
20 megvalósult teljes visszasajtolású, működő geotermikus rendszer hévízbeszerzési tervének és hidrodinamikai 
modelljének összeállításának darabszáma, ahol a bemutatott szakember a geológusi vagy hidrogeológusi 
feladatokat az előírt végzettséggel látta el. 
21 Olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai tapasztalat (teljes 
visszasajtolású, működő geotermikus rendszer hévízbeszerzési tervének és hidrodinamikai modelljének 
összeállítás) 
22 Olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt végzettség! 
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Szakmai gyakorlat (összesen db)  _______________ db23 

 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 
Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni 
a Lenti Városgazdálkodási Zrt., mint ajánlatkérő által a „Geotermikus fűtési rendszer 
kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008 azonosító 
számú projekt keretében műszaki koncepció és megvalósíthatósági tanulmány műszaki-
gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció kidolgozása és tervezési szolgáltatások, 
tervezési szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályoznák. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Kelt: 

 
 

……………………………… 
Szakember sajátkezű aláírása 

 
  

                                                           
23 Ezen érték kerül a felolvasólapra! Az ajánlatkérő kizárólag a szakember által aláírt, a szakember szakmai 
tapasztalatát alátámasztó nyilatkozatában egyértelműen ismertetett szakmai tapasztalatát veszi figyelembe ahol a 
szakember az adott értékelési részszempont alapján meghatározott feladatokat látott el. Erre tekintettel 
Ajánlattevő a felolvasólapon az értékelési részszempont tekintetében olyan megajánlást tüntethet fel, amennyi az 
ajánlatban a szakember által megtett nyilatkozatban foglaltakból egyértelműen megállapítható! 
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{ADOTT ESETBEN: ÖNTISZTÁZÁST ALÁTÁMASZTÓ JOGERŐS HATÁROZAT 
A KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN (KBT. 64. §-ÁRA TEKINTETTEL) 

EREDETI VAGY EGYSZERŰ MÁSOLATI PÉLDÁNYA.} 
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15. sz. melléklet 
 

ADOTT ESETBEN: 
NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés24 
 
Alulírott ……………………………., mint a(z) ……………………….. (székhely: 
………………….; adószám: …………………………….) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az 
alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult / meghatalmazott képviselője25 képviselője felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
a „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-
15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 
kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban, hogy az általam képviselt szervezet működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgya (geotermikus koncepció elkészítése és / vagy műszaki, gazdasági és 
környezetvédelmi megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy megújuló energia 
építmények tervezése) szerinti nettó árbevétele  

 
nettó …………………….,- Ft volt. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 
  

                                                           
24Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés 
tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. 
25 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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16. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRA VONATKOZÓAN 
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján26 

 
Alulírott ……………………………., mint a(z) ……………………….. (székhely: 
………………….; adószám: …………………………….) ajánlattevő / közös ajánlattevő / az 
alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult / meghatalmazott képviselője27 képviselője felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
a „Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti város közintézményeiben” című, TOP-3.2.2-
15-ZA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében műszaki koncepció és 
megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági felülvizsgálata, geotermikus koncepció 
kidolgozása és tervezési szolgáltatások, tervezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban, hogy az általam képviselt szervezet a felhívás feladásának napját 
megelőző 72 hónapban teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb 
szolgáltatásai az alábbiak voltak: 
 

A szolgáltatás tárgya és 
mennyisége28  

Megrendelő neve, címe, 
a referenciát adó személy 

neve és elérhetősége 

A teljesítés ideje Nyilatkozat arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően 
történt-e 

 Név: 
Cím: 
Ref.adó személy neve: 
Tel. vagy e-mail: 

Kezdő időpontja: 
Befejező időpontja: 

Igen / Nem29  

 Név: 
Cím: 
Ref.adó személy neve: 
Tel. vagy e-mail: 

Kezdő időpontja: 
Befejező időpontja: 

Igen / Nem30  

 Név: 
Cím: 
Ref.adó személy neve: 

Kezdő időpontja: 
Befejező időpontja: 

Igen / Nem31  

                                                           
26A felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban teljesített, de legalább 108 hónapon belül megkezdett 
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással! Utóbbi esetben ezen 
nyilatkozatminta nem irányadó, de tartalmát tekintve a szerződést kötő másik fél számára is alkalmazható, 
megfelelően átfogalmazva! 
27 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
28 Olyan részletezettséggel, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelménynek való 
megfelelés 
(A) legalább az egyik referencia teljes visszasajtolású geotermikus kitermelő-visszasajtoló  (legalább 2  vagy 3 
kutas, minimum 1300 m mélységű,  összesen legalább 2,5 km vezetékhosszú, legalább 5 MW beépített 
kapacitású), mélységi geotermikus  távhő ellátórendszer(ek) megvalósíthatósági tanulmányának, 
tervdokumentációjának  műszaki-energetikai és gazdasági felülvizsgálatára vonatkozott. 
(B) legalább az egyik referencia kitermelő és visszasajtoló (legalább két vagy háromkutas) kútrendszerrel  
 rendelkező, pannon homokkő rezervoárra telepített mélységi geotermikus hőtermelő rendszer engedélyezési 
vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozott. 
29 A megfelelő aláhúzandó! 
30 A megfelelő aláhúzandó! 
31 A megfelelő aláhúzandó! 



- 43 - 
 

Tel. vagy e-mail: 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

   
 
 
Ellenjegyzem:  
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