
 

1. oldal, összesen: 9 

Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása esetén az erre felhívott ajánlattevők által benyújtandó 
nyilatkozatok jegyzéke a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán 

 
Kbt. 69. § (4) bekezdés: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével 
felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.  
 

Tartalomjegyzék 
 

I.  NYILATKOZATOK A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA VONATKOZÁSÁBAN 

1. sz. melléklet Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában 

 ajánlattevő 

 

2. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján 

 ajánlattevő 
 

II.  GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG 

3.  sz. melléklet Nyilatkozat a beszerzés tárgya szerinti árbevételről 

 alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő 

 

III.  MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 

4.  sz. melléklet Nyilatkozat a referenciákról – Referencia táblázat  

 alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő  

 

  Referencia igazolás – adott esetben – az alkalmasságot igazoló 
gazdasági szereplőre 

 

IV. EGYÉB ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZATOK 

5. sz. melléklet Nyilatkozat az üzleti titokról 

 ajánlattevő 

 

  Üzleti titoknak minősítés indokolásáról szóló nyilatkozat – 
adott esetben 

 ajánlattevő 

 

V. EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT DOKUMENTUMOK 

  Hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-minta – amennyiben az ajánlattételi 
határidőre benyújtandó ajánlatban foglaltaktól eltérő személy 
ír alá, akinek igazolása még nem került benyújtásra 

 ajánlattevő  

 Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetnek (átfedés 
esetén elegendő egyszer) (kivéve magánszemély, adott 
esetben) – amennyiben az ajánlatban cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot nyújt be 

 

  Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó – 
adott esetben - – amennyiben az ajánlattételi határidőre 
benyújtandó ajánlatban foglaltaktól eltérő személy ír alá, 
akinek igazolása még nem került benyújtásra 

 ajánlattevő  

 Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetnek (átfedés 
esetén elegendő egyszer) (kivéve magánszemély, adott 

 



 

2. oldal, összesen: 9 

esetben) – amennyiben az ajánlatban cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot nyújt be 

  Fordítások – adott esetben 

 ajánlattevő 

 

  Árfolyam átszámítások – adott esetben 

 ajánlattevő 

 

  Üzleti titkot tartalmazó ajánlati elem – adott esetben 

 ajánlattevő 

 

  

 



 

3. oldal, összesen: 9 

1. sz. melléklet 

 
Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában 

 
Tárgy: „Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 
2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében.” 
 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................. (részvételre 

jelentkező/ajánlattevő megnevezése) részvételre jelentkező/ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője  

 

 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

1) Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt, az 

ajánlatkérő által a felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti) kizáró okok.  

 

 

2) Nyilatkozzuk továbbá – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában foglaltakra vonatkozóan – hogy1 

□ cégünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye:2 
1) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 
2) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 
3) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 
4) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 
□ cégünknek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges 

tulajdonosa. 

 

 

3) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kc) alpontjára vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszem3: 

 azon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, amely 
szervezetünkben közvetetten vagy közvetlenül, több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik: 

Megnevezés: ……………………………… székhely: …………………………..…. 

Kijelentem, hogy az előzőek szerint megnevezett szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

 

VAGY 

 

  nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely szervezetünkben 
közvetetten vagy közvetlenül, több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 



 

4. oldal, összesen: 9 

 

 

 

.........................., 201... ........................ hó ......... napján 

  
 
 
 

………………………………. 
 Részvételre jelentkező/ajánlattevő  

cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

1  A vonatkozó megfelelő válasz X jellel jelölendő! 

2   2017. évi LIII törvény 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) 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, 

3 Az ajánlattevőre vonatkozó megfelelő válasz X jellel jelölendő és adott esetben kitöltendő! 



 

5. oldal, összesen: 9 

2. sz. melléklet 

 
 Nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján 

(A nyilatkozat közjegyző általi hitelesítése szükséges!) 

 
Tárgy: „Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 
2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében.” 
 
 
Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................. (részvételre 
jelentkező/ajánlattevő megnevezése) részvételre jelentkező/ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
 

kijelentem, 
 
hogy nem áll fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyekkel szemben a Kbt. 62. § (2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok egyike sem. 

 

.........................., 201... ........................ hó ......... napján 
 

  
 

………………………………. 
 Részvételre jelentkező/ajánlattevő  

cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 

1 A nyilatkozat közjegyző által hitelesített formában nyújtandó be. 
 

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy 
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, 
vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az 
adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan 
személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti 
hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt. 



 

6. oldal, összesen: 9 

 3. sz. melléklet 

 Nyilatkozat a nettó árbevételről 

 
Tárgy: „Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 
2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében.” 
 
Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) ................................................. (cég 
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

kijelentem, hogy  

 

a részvételi felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés 

tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül 

számított – árbevételünk az alábbi összeg volt: 

P1) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha jelen felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti 

évek közül legalább egyben, közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia szállításából) származó – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 800.000.000 HUF-ot. 

 

 Az érintett időszak1 

részvételi felhívás feladását 

megelőzően 

mérlegfordulónappal lezárt 

három üzleti év 

Közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (villamos energia 

szállításából) származó üzleti évenkénti – általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevétel  

HUF/év 

1.   

2.   

3.   

 

.........................., 201... ........................ hó ......... napján 
 

 ……………………………… 

 alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő 

cégszerű aláírása 

 
 



 

7. oldal, összesen: 9 

4. sz. melléklet 

 Referencia táblázat 

Tárgy: „Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és a BÁCSVÍZ Zrt. részére, a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET 
időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében.” 
 
Alulírott ………………… (képviselő neve) mint a(z) ……………………. (cég megnevezése) nevében nyilatkozattételre feljogosított képviselő az alábbiak szerint 
igazolom a részvételi felhívás feladásától visszaszámított 36 hónap folyamán teljesített, lezárt szállításokat1: 

M1) Alkalmas részvételre jelentkező, ha rendelkezik jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, 

illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett), 

- legalább 1 db szerződés keretében,  

vagy  

- 1 db – közös ajánlatkérők beszerzési közössége által lefolytatott – eljárásban elnyert szerződés(ek) keretében összesen, 

legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz legalább 12 egymást követő hónapon keresztül megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 50 GWh/év mértékű 

szerződésszerűen végzett, villamos energia szállítására vonatkozó referenciával. 

a szerződést kötő 
másik fél 

megnevezése és 
címe 

a szerződést kötő 
másik fél 

kapcsolattartójának 
neve és 

telefonszáma 

a szállítás tárgya, mennyisége  
(az elvégzett szállítás rövid leírása az alkalmassági 

feltételnek való megfeleltetéshez igazodóan, 
kitérve különösen 

a referenciával szemben támasztott valamennyi 
tartalmi elem feltüntetésére) 

a teljesítés 
ideje  

(kezdés és 
befejezés, 
év, hónap) 

a teljesítés 
az 

előírásoknak 
és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt-e? 
 „igen” / 
”nem” 

     

     

 
.........................., 201... ........................ hó ......... napján 
 

……………………………………………………. 

alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő cégszerű aláírása 



 

8. oldal, összesen: 9 

 
Megjegyzés: 

1  A táblázat további sorokkal kiegészíthető! 
 
 III.1.3/M1 pontban előírtaknak meg lehet felelni folyamatban lévő (időbeni hatályában még le nem zárt) szerződéssel is, amennyiben az annak keretében igazolásra 

bemutatott teljesítés(ek) a vizsgált időszakban – igazoltan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően – megvalósult(ak). 
 Az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő cégszerű nyilatkozata mellett a szerződést kötő másik fél által adott igazolás is benyújtandó abban az esetben, ha a 

szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül. 
 

 



 

9. oldal, összesen: 9 

 5. sz. melléklet 

Nyilatkozat az Üzleti titokról 

 
Tárgy: „Általános felhasználású villamos energia szállítása az ALFÖLDVÍZ Zrt.,  és a BÁCSVÍZ Zrt. 
részére, a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés 
keretében.” 
 
Alulírott .............................(képviselő neve), mint a(z) ................................................. (részvételre 
jelentkező/ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában 

 
n y i l a t k o z o m, 

hogy az általunk benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot1 
  tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom2. 
  nem tartalmaz.  
 
Amennyiben a részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó 
iratokat - melyhez - a Kbt. 44. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti indokolást csatolunk - 
elkülönített módon külön mellékletként nyújtjuk be (Kbt. 44. § (1) bekezdése). 
 
.........................., 201…. ........................ hó ......... napján 
 

  
…………………………………………. 

Részvételre jelentkező/ajánlattevő 

cégszerű aláírása 
 
Megjegyzés: 
1  Megfelelő rész X jellel jelölendő 
Az üzleti titkot képező dokumentumokat folyamatos számozással, de elkülöníthető módon kéri az ajánlatkérő benyújtani. 
Figyelem! 
2 Kbt. 44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban 

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. 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..  
(2) 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 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.  

(3) 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 76. § szerinti értékelési szempont alapján 
értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem 
tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására. 


