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1 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS BENYÚJTÁSÁHOZ 
Jelen ajánlati dokumentáció Gróf Tisza István Kórház által a „170 kW névleges teljesítményű 
naperőmű létesítése a Gróf Tisza István Kórház területén” tárgyú közbeszerzési eljárásra 
benyújtandó ajánlat elkészítéséhez készült. Az ajánlatnak a jelen ajánlattételi dokumentáció 
által előírt elemeket kell tartalmaznia. 

1.1 Az ajánlat elkészítése és költségei 

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel.  

Az ajánlat nyelve: magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is 
magyar nyelven kell elkészíteni. 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie.   

1.2 A dokumentáció  

1.2.1 Dokumentáció és tájékoztatás 
A dokumentáció tartalmazza: 

− az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos részletes információkat; 
− a megvalósítandó beszerzésre vonatkozó műszaki leírását (szakmai elvárás, műszaki és 

funkcionális igények) 
− a vállalkozási szerződés tervezetet 

Ezen kívül a tájékoztatást igénylő Ajánlattevő (az ajánlati felhívásban jelzett címre küldött 
levélben vagy telefaxon, e-mailben) kiegészítő információért fordulhat az Ajánlatkérőhöz. Az 
ajánlatkérő által megadott válaszokat az ajánlat elkészítése során kötelező figyelembe venni. 

1.2.2 A dokumentáció teljessége és pontossága 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentációkban megfogalmazott 
műszaki tartalomban esetlegesen előforduló hiányosságok, pontatlanságok korrigálása a 
szakmai kompetenciával rendelkező Ajánlattevő kötelezettsége, Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget az esetleg előforduló pontatlanságokért. 

Ajánlattevőnek - saját műszaki kompetenciája, a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján - 
kötelessége megbizonyosodni végső ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó 
feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának győzelme esetén 
képes a feladat teljes körű megvalósítására. 

Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz 
szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája 
birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak 
találta. 

Minden, Ajánlattevő által a végső ajánlat benyújtásáig írásban nem észrevételezett, a 
dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő 
műszaki szükségességből adódó többletfeladat elvégzésének költsége Ajánlattevőt terheli, e 
többletköltségei Ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek 
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ez alól az Ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen Ajánlatkérő részéről a 
szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek. 

1.3 Az ajánlatok benyújtása 

1.3.1 Az ajánlat formája és aláírása 
 

a) Az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az ajánlatban a nyilatkozatokat, 
valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia. 

b) Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni.  
c) Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket 

kell elhelyezni. 
d) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az Ajánlattevő 

által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat - az ajánlatot aláíró 
személynek/személyeknek, vagy meghatalmazottjuknak - a kézjegyükkel kell ellátniuk. 

 

1.4 Az ajánlat tartalmi elemei 

Az ajánlatot a jelen pontban, ill. alpontokban leírtak szerinti tartalommal és felépítésben kell 
elkészíteni. Az alábbiakban ismertetett szempontokra, elemekre az ajánlatban kötelezően ki 
kell térni.  

1.4.1 Fedőlap  

Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: 
 1. jelentkező neve és címe 

 2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma 
3.beszerzés tárgyának megnevezése  

1.4.2 Felolvasólap  
Az 1. sz. formanyomtatvány szerint.  

1.4.3 Az ajánlat tartalomjegyzéke 
Ajánlattevő köteles ajánlatát részletes, folyamatos számozású oldalszámokat is tartalmazó 
tartalomjegyzékkel ellátni. 

1.4.4 Ajánlati nyilatkozatok és igazolások, iratjegyzék 

a) Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése, a 66. § (6) bekezdése, és a 
67. § (4) bekezdése tekintetében (mintanyilatkozatok) 

b) A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) 
bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn a felhívásban 
meghatározott kizáró okok, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozóan pedig a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § ib.) pontja és a 10. § g) pont gb.) alpontja szerinti dokumentumokat 
köteles csatolni. 
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Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint 
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 

c) A Kbt. 114. § (2) bekezdésének előírása szerint az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívásra 
kell az igazolásokat benyújtania, de a megadott minta szerint az ajánlatához is csatolhatja 
a nyilatkozatát a következők szerint: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a nyilatkozatát a felhívás megküldését megelőző kettő 
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő, a jelen közbeszerzés tárgyából 
(naperőmű, napelemek telepítése, bővítése) származó, általános forgalmi adó nélkül 
számított árbevételről a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági 
alkalmassági minimumkövetelménynek. (mintanyilatkozat) 

d) A Kbt. 114. § (2) bekezdésének előírása szerint az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek. Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívásra 
kell az igazolásokat benyújtania, de a megadott minta szerint az ajánlatához is csatolhatja 
a nyilatkozatát a következők szerint: 
Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési 
beruházásainak ismertetését, mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a 321/2015. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a.) pontja alapján kell nyilatkozatot vagy 
igazolást csatolni. Ajánlattevőnek a referenciát a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. 
§ (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az 
igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (XII. 
23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevőnek 
az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki-
szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. (mintanyilatkozat) 

e) Amennyiben az ajánlattevő más képviseletében jár el, az erre vonatkozó felhatalmazást az 
ajánlati anyaghoz csatolni kell. 

f) Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodása, 
valamint nyilatkozatuk arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget 
vállalnak. Meg kell adni továbbá a kapcsolattartás rendjét és a közös ajánlattevők közötti 
munkamegosztást. 

g) Az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő aláírási címpéldánya, aláírás-mintája. 



 5

h) Árazott költségvetés 

2. Ajánlati ár 
Az ajánlat részeként Ajánlattevő köteles csatolni a dokumentációhoz az árakkal kitöltött teljes 
költségvetési kiírást. 

3. Késedelmi kötbér, hibás meghiúsulási kötbér 
A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 
feladatának – a Vállalkozónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-
fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó 
vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,05 %/nap, de legfeljebb a 
teljes vállalkozói díj 5 %-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes.  

A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 
feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése 
esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a Megrendelő úgy 
ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban 
felszólítja a Vállalkozót a munka észszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a 
Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak 
megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér 
mértéke az írásbeli felszólításban megjelölt munkarész nettó díjának 5 %-a. 
A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen 
Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben 
a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke a 
Vállalkozási díj 5%-a. 

4. Jótállás  
Vállalkozó  a  fenntartási  időszak  végéig  teljes  garanciát  (jótállást) vállal az általa 
elvégzett munkáért. Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért 
vállal felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó 
meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó 7 évig teljes garanciát (jótállást) 
vállal az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, 
ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 
munkanapon belül megkezdeni a hiba elhárítását. 

6. Szerződéses feltételek 
Ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a beszerzés tárgyához kapcsolódó szerződés 
tervezetét, amely az Ajánlatkérő által követelményként jogi értelemben megfogalmazott 
szerződéses feltételeket tartalmazza.    

7. Egyéb 
A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

8. A kivitelezési folyamattal kapcsolatos követelmények 
Ajánlatkérő, Műszaki ellenőr közreműködésével a megkötendő szerződésben rögzítettek 
szerint végigkíséri a kivitelezést (részt vesz a kooperációkon, egyeztetéseken, betekintési és 
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bejegyzési joggal rendelkezik az építési naplóba, s minden egyéb, a beruházást érintő iratba) 
és ellenőrzi a kivitelezési munkálatokat. Az Ajánlatkérői ellenőrzési és betekintési 
jogosultságokat Ajánlatkérő saját döntése alapján a Műszaki ellenőrre átruházhatja. 

Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő által felkért Műszaki ellenőr jogosult a kivitelezési 
folyamat során észrevételeket, módosítási javaslatokat tenni, amelyeket Ajánlattevő köteles 
elfogadni, amennyiben azok nem eredményezik a határidő csúszását, vagy a költségek 
növekedését. 

Az alternatív (azonos értékű és költségigényű) műszaki megoldások közül Ajánlatkérő 
jogosult választani (pl. színek, esztétikai elemek) Ajánlattevő, ill. Ajánlattevő tervezőjének 
javaslatai, valamint saját műszaki ellenőrzési tevékenysége tapasztalatai alapján. 
A nyertes Ajánlattevő a kivitelezés során, a megrendelés előtt minden beépítendő anyagot, 
berendezést, felszerelési tárgyat köteles bemutatni Ajánlatkérőnek. Több minta bemutatásával 
biztosítani kell a választási lehetőséget. Amennyiben Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő által 
felkért Műszaki ellenőr nem tartja elfogadhatónak egyik bemutatott mintadarabot sem, kérheti 
további minták bemutatását. Csak az Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő Műszaki ellenőre 
által előzetesen elfogadott anyagok, berendezések, felszerelési tárgyak építhetők be! 
Ajánlatkérő vagy Műszaki ellenőre észrevételeinek, álláspontjának figyelmen kívül hagyása, 
érdemi válasz nélkül hagyása, vagy indokolatlan elutasítása esetén Ajánlatkérő a kivitelezés 
lezárását követő teljesítésigazolást szerződésszerűen megtagadhatja és késedelmi kötbérigényt 
érvényesíthet. 
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9. FORMANYOMTATVÁNYOK 
 

 
 

 

1. sz. formanyomtatvány - Felolvasólap 

2. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat a kizáró okokról 

3. sz. formanyomtatvány – Ajánlati nyilatkozat 

4. sz. formanyomtatvány – nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében 

5. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat a szakmai alkalmasságról 

6. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat a pénzügyi alkalmasságról 

 

 

 

 
 



 

 

1. sz. Formanyomtatvány 

 
Felolvasólap 

 
Ajánlattevő neve: …………………………………………………………………………. 

Ajánlattevő címe:  ………………………………………………………………………….. 

Ajánlattevő fax/telefon elérhetősége:  ………………………………………………….. 

Ajánlattevő e-mail címe:  ………………………………………………………………… 

 

1. Ajánlati ár: ……………………………. Ft. + ………………………….. Áfa 

Összesen: ……………………………………… Ft. 

2.1 Napelemeknél 4 busbar-os technológia alkalmazása:                         igen/nem 

2.2 Inverterek lépésenként minimum 4 lépésben szabályozhatók:           igen/nem 

 

Az ajánlat …… számozott oldalt tartalmaz, amelyeket az eredeti példányon cégszerű 
aláírással ellátva nyújtottunk be. 

 
 

……………………….., 2017. ………………… hó …………… nap 
 

 
 

 ……………………………. 
         Cégszerű aláírás 



 

 

2. sz. Formanyomtatvány 

Nyilatkozat a kizáró okokról 
 
I. Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő / nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a-p.) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 
II. Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő - a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára és a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § ib.) pontja és a 10. § g) pont gb.) alpontjaira tekintettel  

II/A olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek vagy 
II/B olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 
II/B/1Amennyiben ajánlattevő/közös ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § ra-rb) vagy rc)-rd) 
pontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozat vagy nyilatkozat annak hiányáról: 
 

Tényleges tulajdonos: …………………………………..………………………………………  
 

 
 

 
 

Kelt: 
……………………………… 

cégszerű aláírás 
 



 

 
3. sz. Formanyomtatvány 

Ajánlati nyilatkozat 
 

 
Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………  

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy 
amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést 
megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban 
lefektetettek szerint teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 
 

6. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint: 
 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő 
alvállalkozó(ka)t vesz igénybe 

 

Az Ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót. 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerint: 
 

Az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók 
 

 
 



 

 
7. Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolására a következő szervezetet kívánjuk igénybe 

venni: 

 
- A szervezet neve: ……………………………………….. 
- A szervezet székhelye: ………………………………………….. 

 

A megjelölt szervezet a teljesítéshez szükséges erőforrásokat/kapacitásokat a következő 
alkalmassági feltételekhez kapcsolódóan bocsátja az ajánlattevő rendelkezésére: 

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

 
VAGY:  
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem vesz kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezetet. 

 
 
8. Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / 
középvállalkozásnak1 minősül.  

 
 

Kelt: 
 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 
 

 
 

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot 
megtenni. 

                                                
1 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

4. sz. Formanyomtatvány 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÁSI FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN 

 
 

 
Alulírott …………………….. ajánlattevő, (cgj.: ……………….., székhely: ……………….., 
képviseli: ……………………………) a közbeszerzési eljárásban az alábbi  

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

tesszük: 
 
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, amely a kizáró okok 
hatálya alá esik, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik 
a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 

 
 

Kelt: 
 

…………………………….. 
         Cégszerű aláírás 

 



 

5. sz. Formanyomtatvány 

 

Nyilatkozat műszaki, illetve szakmai alkalmasságról 

 
 

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után 
kijelentem, hogy az általam igazolni kívánt, az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági 
követelmények teljesülnek. 
 

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet2 az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés 
gondos áttekintése után – 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei 
kapcsán kijelentem, hogy megfelelek az alkalmassági követelményeknek, rendelkezem az 
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben összesen legalább 2 db 
befejezett, műszakilag átadott naperőmű, napelemek telepítésére, bővítésére vonatkozó 
referencia-munkával, amelyek ellenszolgáltatásának az értéke egyenként elérte a nettó 10 
millió forintot. 

 
 

Kelt: 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

 

                                                
2 Nem kívánt rész törlendő! 



 

6. sz. Formanyomtatvány 

 

Nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmasságról 

 
Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után 
kijelentem, hogy az általam igazolni kívánt, az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági 
követelmények teljesülnek. 

 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő 3  - a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy a közbeszerzés tárgyából 
(naperőmű, napelemek telepítése, bővítése) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételem a felhívás megküldését megelőző kettő lezárt üzleti évben összesen 
elérte a nettó 30 millió forintot, megfelelek az alkalmassági követelményeknek.  
 

 
 

Kelt: 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

 
 

                                                
3 Nem kívánt rész törlendő azzal, hogy ezen alkalmassági követelménynek ajánlattevő alvállalkozóval együtt kell, hogy megfeleljen! 



 

 

10. SZERZŐDÉSTERVEZET 


