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IRATMINTÁK 

 

Az ajánlatban benyújtandó iratok mintái 
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT CSATOLANDÓ IRATOK 

 

 

Előlap  

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap – 1. sz. melléklet  

Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási címpéldánya, 

vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek. szerinti aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, 

illetve annak valamely részét aláírták 

 

Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével –a képviseletre jogosult 

személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a 

nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni 

vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 

másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való 

jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által 

hitelesített nyilatkozat). 

 

Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - amennyiben a cégkivonat 

szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a 

cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá 

 

Nyilatkozat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonásáról („A/3” iratminta) 

– adott esetben 

 

Ajánlattételi nyilatkozat – 2. sz. melléklet  

Nyilatkozat az alkalmassági követelmények vonatkozásában – 3. sz. melléklet  

Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet részéről – 4. sz. melléklet  

Előszerződés minta – 5. sz. melléklet  

Alkalmassági követelmények igazolása – 6. sz. melléklet  

Az árazó tábla és szakmai ajánlat excel  

Regisztrációs adatlap – 7. sz. melléklet  

Nyilatkozat az elektronikus adathordozóról – 8. sz. melléklet  

 

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  

 

Kelt: ……….., 2020. …………… hó ….. nap ……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult 

aláírása 
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Előlap minta 

 

AJÁNLAT 

 

 

 

„TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban 

 informatikai és irodatechnikai eszközök  

beszerzés” 

 

 

 

  

Ajánlattevő:  ………………….. 

 ……………………………. 
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1. sz. melléklet 

 

AJÁNLATI FELOLVASÓLAP  

Tárgy: „TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban informatikai és 

irodatechnikai eszközök beszerzés” 

 

1. 

 

Ajánlattevő neve  

Székhelye  

Cégjegyzék száma  

Adószáma  

Telefon/telefaxszáma  

E-mail címe  

Kkv törvény szerinti minősítése  

Kapcsolattartó személy neve, 

telefon/telefaxszáma/e-mail címe: 

 

 

2. 

 

 értékelési szempont megajánlott érték 

első 

rész 
ajánlati ár (nettó HUF) 

nettó …. HUF 

 

második 

rész 
ajánlati ár (nettó HUF) 

nettó …. HUF 

 

 

 

 

Kelt: ………….., 2020. ……………… hó ….. 

nap 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult 

aláírása 
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2. sz. melléklet 
 

Ajánlattételi nyilatkozat  

 

„TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban informatikai és irodatechnikai 

eszközök beszerzés” 

 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 

.......…………............…………………… (ajánlattevő szervezet neve:, székhelye:) 

………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított egyszerű 

beszerzési eljárásban 

 

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

 

 Az ajánlatkérési felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés, 

szerződéstervezet, valamint műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentjük, hogy 

az ajánlatkérési felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük, 

megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, kijelentjük, hogy a tárgyi feladat 

ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban 

rögzítettek szerint, a szerződéstervezet elfogadjuk a szerződéskötés alapjául, és kötelezettséget 

vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott 

ellenszolgáltatásért. 

 Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy nem tartozunk az ajánlatkérési 

felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 Kijelentjük, hogy – az ajánlatunkban foglaltak szerint – megfelelünk az ajánlatkérési 

felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, ennek igazolására csatoljuk a 

referenciánk bemutatását. 

 Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig 

fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem 

változtathatjuk meg. 

 Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban esetleges hiánypótlásunkban becsatolt fordítás(ok) 

tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.1 

 Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 

módosítás folyamatban van2, amelyre vonatkozóan csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást egyszerű másolati példányban / nincs folyamatban3. 

 Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 

valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 Kijelentjük, hogy a pályázó társaság kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény (Kkvt.) 3. §4 szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 

                                                 
1 Opcionális – ha az ajánlat tartalmaz fordítást, ha nem tartalmaz, akkor ez a pont törlendő 
2 Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban. Csatolni kell a cég jogi képviselője 

által a Cégszolgálat útján az illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a Cégszolgálat részéről a 

jogi képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaigazolást is (mindkettőt papír alapú nyomtatott formában), 

valamint a KIM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást. 
3 Megfelelő rész aláhúzandó. 
4  3. § 

 (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
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 középvállalkozás  

 kisvállalkozás  

 mikrovállalkozás  

 nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  

 

 

Kelt: ………….., 2020. ……… hó ….. nap ……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult 

aláírása 

 

  

                                                 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 

részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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3. sz. melléklet 

Nyilatkozat az alkalmassági követelmények vonatkozásában 

 

„TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban informatikai és irodatechnikai 

eszközök beszerzés” 

 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 

.......…………............…………………… (ajánlattevő szervezet neve:, székhelye:) 

………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított egyszerű 

beszerzési eljárásban 

 

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

 

1) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az eljárást megindító ajánlatkérési felhívás  

 

 

1) önállóan felel meg. 

2) alkalmasság igazolására 

igénybe vett más 

szervezet kapacitásait 

igénybe véve felel meg. 

10.2.1 alkalmassági pont M.1.1. 

alpontjában foglalt 

feltételeknek; 

☐ ☐ 

10.2.1 alkalmassági pont M.1.2. 

alpontjában foglalt 

feltételeknek 

☐ ☐ 

 

2) A jelen nyilatkozati forma 1.1) pontjában, az önálló megfelelés vonatkozásában tett 

nyilatkozatomra tekintettel kijelentem, hogy az ajánlatkérési felhívásban meghatározott 10.2.1 

pont M1.1. alpontjában és / vagy 10.2.1. pont M1.2. alpontjában foglalt alkalmassági 

követelmények velünk, mint ajánlattevővel szemben teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő 

által előírt alkalmassági követelményeknek.  

 

3) A jelen nyilatkozati forma 1.2) pontjában, a kapacitás igénybevételére vonatkozó 

nyilatkozatomra tekintettel kijelentem, hogy az alábbi személyre/ szervezetre kívánunk 

támaszkodni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

érdekében: 

 

 

A személy/ 

szervezet 

megnevezése 

A személy 

lakóhelye/ 

szervezet 

székhelye 

Alkalmassági követelmény megjelölése a felhívás 

vonatkozó pontjára történő hivatkozással 

[pl.: 10.2.1 alkalmassági pont M.1.1 és/vagy M1.2. 

pont.;] 

   

   

   

 

4) A jelen nyilatkozati forma 1.2) pontjában, a kapacitás igénybevételére vonatkozó 

nyilatkozatomra tekintettel kijelentem, hogy a kapacitást nyújtó szervezet az ajánlatkérési 

felhívás  

 

10.2.1. alkalmassági pont M.1.1. alpontjában foglalt feltételeknek; ☐ 

10.2.1. alkalmassági pont M.1.2. alpontjában foglalt feltételeknek; ☐ 
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megfelel az ajánlatkérő által meghatározott azon alkalmassági követelményeknek, amelyek 

vonatkozásában az ajánlattevő részére kapacitást nyújt. 

 

5) Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben nem vagy az esetleges 

hiánypótlás követően sem megfelelően nyújtom be az alkalmasság alátámasztását szolgáló 

igazolásokat vagy nyilatkozatokat, akkor ajánlatkérő az ajánlatunk érvénytelenségének 

megállapításra jogosult. 

 

 

Kelt: ………….., 2020. ……… hó ….. nap  

 

 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult 

aláírása 
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4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT  

a kapacitást nyújtó szervezet részéről 

CSAK AKKOR CSATOLANDÓ, AMENNYIBEN IGÉNYBE VESZNEK 

KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZETET 

 

 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 

.......…………............…………………… (kapacitást nyújtó szervezet neve:, székhelye:) kapacitást 

nyújtó szervezet képviselője a „TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban 

informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzés”  tárgyban kiírt egyszerű beszerzési eljárás során 

az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 

megindító ajánlatkérési felhívásban előírtak alapján: 

 

1) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt kapacitást nyújtó szervezet az ajánlatkérési felhívás  

 

10.2.1. alkalmassági pont M.1.1. alpontjában foglalt feltételeknek; ☐ 

10.2.1. alkalmassági pont M.1.2. alpontjában foglalt feltételeknek; ☐ 

 

megfelel az ajánlatkérő által meghatározott azon alkalmassági követelményeknek, amelyek 

vonatkozásában az ajánlattevő részére kapacitást nyújtunk. 

 

 

2) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kapacitást nyújtó 

szervezet nem tartozik az ajánlatkérési felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 

Kelt: ………….., 2020. ……… hó ….. nap  

 

 

……………………………………………. 

 cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult 

aláírása 
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5. sz. melléklet 

ELŐSZERZŐDÉS  

(minta) 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéhez 

CSAK AKKOR CSATOLANDÓ, AMENNYIBEN IGÉNYBE VESZNEK 

KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZETET 

 

Eljárás tárgya: „TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban informatikai és 

irodatechnikai eszközök beszerzés” 

 

Szerződő felek: ……………………………. (ajánlattevő) 

……………………………. (kapacitást nyújtó szervezet) 

 

Alulírottak, mint a fenti tárgyú egyszerű beszerzési eljárás ajánlattevője, illetve az ajánlattevő részére 

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezete (továbbiakban: Felek), jelen előszerződéssel kötelezettséget 

vállalunk, hogy amennyiben az eljárásban az ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre, úgy a az 

egyszerű beszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez a Felek szerződést kötnek, 

tekintettel arra, hogy ajánlattevő az eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet 

kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 

 

A szerződő felek megállapodnak a szerződés lényeges feltételeiben, így különösen az ellenszolgáltatás 

összegében. Felek kijelentik, hogy a szerződéses díjban megállapodtak, amelyet külön megállapodásban 

rögzítenek. 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés teljesítésében, 

amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 

szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 

 

A Kapacitást Biztosító Szervezet az Ajánlattevő részére az alkalmassági követelményeknek való 

megfeleléshez az alábbi erőforrásokat bocsátja rendelkezésre: M/1, M/2. alkalmassági 

követelményeknek megfelelő erőforrások. 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet meghatalmazza az ajánlattevőt, hogy képviseletében 

eljárjon az ajánlat megtételekor. 

 

Kelt: ………….., 2020. ……… hó ….. nap 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult 

aláírása 

(ajánlattevő) 

………………………………… 

cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult 

aláírása 

(kapacitást nyújtó szervezet) 
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6. sz. melléklet 

 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 

NYILATKOZAT 

RÉSZENKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL ELKÉSZÍTENI ÉS BENYÚJTANI 

 

Nyilatkozat az ajánlatkérési felhívás közzétételének napját megelőző 36 hónap, beszerzés tárgya 

szerinti legjelentősebb munkáiról  

 

 

 

Alulírott ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 

…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 

kötelezettségvállalásra jogosultja, mint „TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú 

pályázatban informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzés” tárgyú egyszerű beszerzési eljárás 

ajánlattevője az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük az ajánlatkérési felhívás 10.2.1 alkalmassági pont 

M.1.1. és M1.2. alpontjában foglalt feltételeknek: 

 

 

A teljesített szerződés leírását, 

mennyiségi adatokat olyan 

részletességgel, hogy az 

alkalmassági követelménynek 

való megfelelés megállapítható 

legyen: 

 

 

Teljesítés helye:  

Teljesítés ideje (év-hónap-nap 

pontossággal feltüntetett 

befejezési dátum megadásával): 

 

A teljesítési előírásoknak és a 

szerződésnek való megfelelőség 

(igen/nem): 

 

Szerződést kötő másik fél neve, 

címe, elérhetősége (email vagy 

telefonszám): 

 

 

Kelt………………………., 2020. ………………... .hó …… napján. 

 

 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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7. sz. melléklet 

 

GAZDASÁGI SZEREPLŐ NYILATKOZATA5  

a beszerzési iratok letöltéséről és átvételéről 

 

Alulírott …………………………………………, mint a(z) ………………………………………… gazdasági 

szereplő (ajánlattevő) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 

 

„TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú pályázatban informatikai és irodatechnikai eszközök 

beszerzés” 

 

megnevezésű egyszerű beszerzési eljárás iratait a felhívásban megadott elérhetőségről 2020. év. ……………. 

hó …….. napján letöltöttem, azokat átvettem. 

 

Tudomásul veszem, hogy az egyszerű beszerzési eljárás letöltött dokumentumainak tartalma üzleti titokként 

kezelendő, csak a meghirdetett eljárásban, az ajánlat összeállításához használható fel, minden egyéb 

felhasználás jogszerűtlen és az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. 

 

Kijelentem, hogy az egyszerű beszerzési eljárás dokumentumait letöltő gazdasági szereplő itt megjelölt adatai 

helyesek és a valóságnak megfelelnek, és az adatok esetleges eltéréséből fakadó bárminemű kockázatot a 

nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő viseli. 

 

Adataimat a következők szerint adom meg: 

 

Gazdasági szereplő neve:  

Székhelye:  

adószáma:  

cégjegyzékszáma:  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma6:  

Email címe:   

Kapcsolattartó neve:  

 

Kelt: …………., ………. …………..  hó  …  nap 

 

 

….............................. 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 
5 Az egyszerű beszerzési eljárás dokumentumainak letöltését követően kérjük jelen nyilatkozatot megküldeni Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@stockbauer.hu 

címre  
6 A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a regisztrációs formanyomtatványon megadott fax számra, email címre a gazdasági szereplő részére iratok 
kézbesíthetőek legyenek. 
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8. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az elektronikus adathordozóról 

 

 

Alulírott ……………………….……………….., mint a(z) ……………… 

…………….……………………………………………………….. (cégnév, székhely) 

kötelezettségvállalásra jogosultja, mint „TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001” azonosító számú 

pályázatban informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzés” tárgyú egyszerű beszerzési eljárás 

ajánlattevője nyilatkozom, hogy az elektronikus adathordozót mellékeltük, illetve az elektronikus 

adathordozón szereplő ajánlat és a papír alapú ajánlat megegyezik. 

 

 

 

Kelt………………………., 2020. ………………... .hó …… napján. 

 

 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 

 


