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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

Az ajánlat részeként csatolandó dokumentum HASZNÁLATRA 
JAVASOLT 

NYILATKOZATMINTA 
JELÖLÉSE (ADOTT 

ESETBEN) 

TOVÁBBÁ 
ALKALMAZANDÓ EKR 
ŰRLAP MEGJELÖLÉSE 

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján  EKR űrlap 

Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján EKR űrlap 

Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 1. sz. melléklet 

Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint 2. sz. melléklet 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt (kapacitást rendelkezésre 
bocsátó személy/szervezet igénybevétele esetén) 

- 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok hatálya alatt nem állása 
vonatkozásában  

EKR űrlap  

Kérjük, hogy az 
eljárásban előírt: 

a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és 
q) pontja szerinti 
kizáró okokra 
vonatkozóan tegyék 
meg a nyilatkozatot, 
azaz a kiadott űrlapon 
ezen kizáró okokra 
hivatkozzanak  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra 
vonatkozóan 

3. sz. melléklet 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő nyilatkozata 
a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az alkalmassági követelmények 
teljesüléséről (adott esetben) 

4. sz. melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozatai a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (az 
alvállalkozók, valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó 
gazdasági szereplő kizáró okok hatálya alatt nem állásáról) 

alvállalkozókra 
vonatkozóan: EKR 
űrlap 

Kérjük, hogy az 
eljárásban előírt: 

a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és 
q) pontja szerinti 
kizáró okokra 
vonatkozóan tegyék 
meg a nyilatkozatot, 
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Az ajánlat részeként csatolandó dokumentum HASZNÁLATRA 
JAVASOLT 

NYILATKOZATMINTA 
JELÖLÉSE (ADOTT 

ESETBEN) 

TOVÁBBÁ 
ALKALMAZANDÓ EKR 
ŰRLAP MEGJELÖLÉSE 

azaz a kiadott űrlapon 
ezen kizáró okokra 
hivatkozzanak 

kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 
szervezetre 
vonatozóan: 5. sz. 
melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozata folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárásról 

EKR űrlap 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetén: a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás (adott esetben) 

- 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy 
aláírás mintája. 

- 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, nyilatkozat megtételére 
vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás (adott esetben) 

- 

Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása (közös 
ajánlattétel esetén) 

- 

Ajánlattevő indokolása az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 
irathoz, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet (adott esetben) 

- 

Ajánlattevő nyilatkozata a 2. értékelési szempont szerinti 
szakemberről 

6. sz. melléklet 

A 2. értékelési szempont alátámasztására a szakember önéletrajza 
és rendelkezésre állási nyilatkozata 

7. sz. melléklet 

Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosításról, a jólteljesítési 
biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

8. sz. melléklet 
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TARTALOM ÉS IRATJEGYZÉK ADOTT ESETBEN A KBT. 69. § (4) 
BEKEZDÉSE1 SZERINT, KIZÁRÓLAG AZ ARRA FELKÉRT AJÁNLATTEVŐ(K) 

ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKÓL 

Az alkalmasság igazolása körében benyújtandó dokumentumok Melléklet 
száma 

Az M1. alkalmassági követelménynek való megfelelés ajánlattételi 
felhívásban előírt igazolása (szerződést kötő másik fél által kiállított 
igazolás) 

 

Az M2. alkalmassági követelménynek való megfelelés ajánlattételi 
felhívásban előírt igazolása (az ott előírt igazoló dokumentumok) 

9. sz. 
melléklet 

Ajánlattevő indokolása az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet (adott esetben) 

 

 

  

                                                      
1 Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően adott esetben 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 a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
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1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ ajánlattevő képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés az 
Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás kapcsán az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt 
alvállalkozókról. 

I. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbiakban 
meghatározott részeinek teljesítésével összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2: 

A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez 
alvállalkozót fog igénybe venni 

 

 

II. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
az I. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ismert alvállalkozó(ka)t 
veszem igénybe3:  

Neve:  

Székhelye:  

Az általa a jelen közbeszerzés 
eredményeképpen kötendő szerződés 
teljesítése során végzett tevékenység: 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

 

  

                                                      
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
3 Tetszőleges számban benyújtható 
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2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE SZERINT 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ ajánlattevő képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés az 
Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom. 

Az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerinti, kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt igénybe kívánok venni: 

igen / nem4 

A nyilatkozat további részeit csak igen válasz esetén kell kitölteni. 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet  

(név, cím) 

Azon alkalmassági 
követelmény vagy 

követelmények, amelynek 
igazolása érdekében ezen 

szervezet erőforrására 
vagy arra is 

támaszkodunk (a felhívás 
vonatkozó pontjának 

megjelölése) 

  

 

Jelen nyilatkozatom mellékleteként csatolom az alkalmasság igazolásához 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. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

  

                                                      
4 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
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3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKRA 
VONATKOZÓAN 

(Ajánlattevő) 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ ajánlattevő képviselője a „Vállalkozási szerződés az 
Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárásban 

I. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet önállóan / alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet kapacitásaira támaszkodva5 megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az 
ajánlatkérő által meghatározott  alkalmassági követelményeknek. 

Amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban 
előírt igazolások benyújtására, úgy azt a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt megfelelő 
határidőn belül teljesítem.  

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot 
szolgáltatok (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot 
teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes  igazolásként benyújtott nyilatkozatom 
ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 
62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását 
fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja 
szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a 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 hamis 
nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei 
fennállnak. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

 

                                                      
5 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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 4. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKRA 
VONATKOZÓAN 

(kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő) 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő 
képviselője a „Vállalkozási szerződés az Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. 
ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési 
munkáira” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem 
az általam igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében, az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozóan. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az 
ajánlatkérő által meghatározott  alkalmassági követelményeknek, amelyek 
vonatkozásában az ajánlattevő részére kapacitást nyújtunk, így amennyiben ajánlatkérő 
felhívja az az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt igazolások 
benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő által meghatározott határidőn belül ajánlattevő 
közreműködésével teljesítem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot 
szolgáltatok (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot 
teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes  igazolásként benyújtott nyilatkozatom 
ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási 
kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 
62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását 
fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja 
szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a 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 hamis 
nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei 
fennállnak. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN6 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ ajánlattevő képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés az 
Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom. 

Nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági 
szereplőt. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

  

                                                      
6 Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésre 
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI TAPASZTALATTAL 
BÍRÓ SZAKEMBEREKRŐL 

 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ ajánlattevő képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés az 
Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy hogy mely szakember 
tapasztalata szolgál az értékelési szempont szerinti megajánlás alapjául: 

 
Értékelési szempont: 

 
A szakember neve: 

 
bevonásának 

módja:7 

2) A  III.1.3 M/2 
alkalmassági feltételt 
igazoló szakember III.1.3 
M/2 alkalmassági 
minimumkövetelményt 
meghaladó szakmai 
többlettapasztalata 
(hónap, min.0, max. 36 
hónap) 

……………………………………….. 

 
 
 
 

……………………….. 

 
nyilatkozom továbbá, hogy  
a jelen nyilatkozatban megjelölt szakember a felelős műszaki vezetői névjegyzékben 
szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt szerepelni 
fog,  
valamint, hogy tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az 
Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a 
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést, amennyiben 
az összegezésben megjelölte. 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

                                                      
7 alvállalkozóként vagy saját alkalmazottként stb. 
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7. sz. melléklet 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Figyelem! Amennyiben a szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az 
alkalmassági követelményben előírt minősítéssel, úgy a jelen pont szerinti, azaz 

a végzettségre vonatkozó adatok feltüntetése nem szükséges, a jelen szekció 
kitöltése ez esetben nem kötelező. 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI TAPASZTALAT ISMERTETÉSE8 

CSAK AMELY SZAKEMBEREK ESETÉBEN RELEVÁNS 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Tapasztalat ismertetése, 
KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI 

időpontjai (év-hónap 
pontossággal)  

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel hogy abból az 

ÉRTÉKELÉS KERETÉBEN meghatározott 
feltételnek való megfelelés (szakmai 

többlettapasztalat) megállapítható legyen 

  

  

  

  

  

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT 
TAPASZTALAT ISMERTETÉSE9 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Figyelem! Amennyiben a szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az 
alkalmassági követelményben előírt minősítéssel, úgy a jelen pont szerinti, azaz 

a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatok feltüntetése nem 
szükséges, a jelen szekció kitöltése ez esetben nem kötelező. 

Tapasztalat ismertetése, 
KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI 

időpontjai (év-hónap 
pontossággal)  

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel hogy abból az 

ALKALMASSÁGI 
MINIMUMKÖVETELMÉNYBEN 

                                                      
8 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 
9 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 
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meghatározott feltételnek való megfelelés 
megállapítható legyen 

  

  

  

  

  

MUNKAHELYEK (munkaviszony) 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

Egyéb: 

minősítések, jogosultságok megnevezése nyilvántartási szám (adott esetben) 
:………………………………………..10 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet11 által ajánlott  szakember a „Vállalkozási szerződés az 
Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban kijelentem, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és 
dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő 
feladatkörben, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályozná. 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

   

  (szakember aláírása) 

 

  

                                                      
10 amennyiben rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelménynél előírt minősítéssel (a Magyar Mérnöki 
Kamara által vezetett felelős műszaki vezetői nyilvántartásban szerepel) 
11 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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8. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL, JÓLTELJESÍTÉSI 
BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ ajánlattevő képviselője a(z) „Vállalkozási szerződés az 
Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-
00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira”  tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom. 

Ajánlatunk nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes 
hatálya alatt rendelkezni fogunk az eljárást megindító felhívásban és 
szerződéstervezetben foglalt követelményeknek megfelelő érvényes felelősségbiztosítással. 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, hogy az eljárást 
megindító felhívásban előírt mértékű jólteljesítési biztosítékot a szerződéstervezet szerinti 
határidőben rendelkezésre bocsátjuk. 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 
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9. sz. melléklet 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ 
MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT SZAKEMBERRŐL 

 

„Vállalkozási szerződés az Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, 
TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
   

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
___________________________________________ ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre 
bocsátó gazdasági szereplő képviselője12 ezennel kijelentem, hogy rendelkezünk a 
felhívásban alkalmassági követelményként meghatározott alábbi szakemberekkel. 
 

A felhívásban előírt 
alkalmassági feltétel 

A szakember neve 

Jogosultság/minősítés, 
nyilvántartási szám 
(amennyiben már 
rendelkezik vele a 

szakember) 
   

   

 
Nyilatkozom, hogy a szakember az alkalmassági követelmény szerinti érvényes 
jogosultsággal/minősítéssel legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára és a teljes 
szerződéses időszak alatt rendelkezni fog.  
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

 

                                                      
12 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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