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A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. AZ ELİMINİSÍTÉSI RENDSZER ÉS ELJÁRÁS 

1.1. A Budapesti Távhıszolgáltató Zrt. (FİTÁV Zrt.) (továbbiakban: Ajánlatkérı) a jelen 
dokumentációban meghatározott feltételek szerint kíván jelentkezık elıminısítésére szolgáló 
rendszert létrehozni és mőködtetni, amelynek célja, hogy a 

 
„Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák 

tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” 
 

tárgyban az elıminısítési rendszer mőködtetésének ideje alatt lefolytatandó meghívásos vagy 
tárgyalásos eljárásokban részvételre jogosult építési beruházást és szolgáltatást nyújtó 
gazdasági szereplıket elıre kiválassza az alábbiak szerint: 

 
A FİTÁV Zrt. ezen elıminısítési eljárásban minısített vállalkozókkal kívánja külön eljárások 
keretében megpályáztatva a 2019-2022. években a szerelvénycsere, stratégiai és szinten tartó 
távhıvezeték építési és felújítási, valamint tervezési feladatok jelentıs részét elvégeztetni. 

 

1.2. Ajánlatkérı a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
biztosítja, hogy az érintettek az elıminısítési hirdetmény közzétételét követıen a rendszer 
mőködtetésének idıtartama alatt bármikor kérhessék elıminısítésüket. 

1.3. A gazdasági szereplı bármikor kérheti elıminısítését és a listára vételét a 13. § (3) bekezdése 
szerinti közbeszerzési dokumentumokban elıírt adatok, tények bemutatása, a szükséges 
igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok, valamint az - elıminısítési szempontokra 
tekintettel megfelelıen kitöltött - egységes európai közbeszerzési dokumentum csatolása mellett. 

1.4. Az elıminısítési kérelmet és a gazdasági szereplı elıminısítését kizárólag a megadott 
elıminısítési szempontok alapján lehet elbírálni. 

1.5. Ha az elıminısítési kérelem hiányos, az ajánlatkérı a gazdasági szereplıt a hiányok megjelölése 
mellett hiánypótlásra hívja fel. 

1.6. Az elıminısítési kérelem elbírálását követıen az ajánlatkérı haladéktalanul, de legkésıbb 15 
napon belül értesíti a gazdasági szereplıt döntésérıl, elutasítás esetében annak indokairól is. 

1.7. Az elıminısített jelentkezıkrıl az Ajánlatkérı 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (5) 
bekezdése alapján listát vezet, amely tartalmazza legalább az elıminısített jelentkezı nevét, 
címét (elérhetıségét), elektronikus levelezési címét, a listára vételének idıpontját és a jelentkezı 
minısítését. A lista adatai nyilvánosak, kivéve a személyes adatnak minısülı adatokat. 

1.8. Ha Ajánlatkérı módosítja az elıminısítési rendszer mőködtetésére vonatkozó szabályokat, vagy 
az elıminısítési szempontokat és azok igazolási módjait, köteles új elıminısítési hirdetményt 
közzétenni, valamint a már listára vett elıminısített gazdasági szereplıket és az elıminısítési 
kérelmet benyújtókat egyidejőleg, közvetlenül írásban tájékoztatni. 

1.9. Ha az ajánlatkérı módosítja az elıminısítési szempontokat, a már listára vett elıminısített 
gazdasági szereplıknek is igazolniuk kell az elıírt módon megfelelıségüket az új vagy a 
módosult elıminısítési szempont tekintetében. Erre – a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 13. 
§ (6) bekezdés szerinti tájékoztatás során - fel kell hívni az elıminısített gazdasági szereplıket. 
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Benyújtott kérelem folyamatban levı elbírálása esetén az ajánlatkérı a kérelemnek a módosítás 
miatt szükséges kiegészítésére hívja fel a jelentkezı gazdasági szereplıt. 

1.10. Az elıminısített jelentkezı köteles az Ajánlatkérınek bejelenteni, ha az elıminısítési 
szempontok szerinti adataiban, körülményeiben változás állt be a változást követıen 
haladéktalanul, de legkésıbb a változástól számított 5 (öt) munkanapon belül. Ha a változás 
következtében az elıminısített jelentkezı nem felel meg a szempontoknak, Ajánlatkérı 
haladéktalanul törli a listáról. 

1.11. Az Ajánlatkérı maga is kezdeményezheti az elıminısített jelentkezı listáról való törlését, ha a 
rendelkezésére álló adatok szerint az elıminısített gazdasági szereplı már nem felel meg az 
elıminısítési szempontoknak. Ajánlatkérı az érintett elıminısített jelentkezıt legalább 15 
nappal a listáról való törlés elıtt tájékoztatja a tervezett intézkedésérıl, megadva a törlés 
indokát. Az érintettnek lehetısége van adott határidın belül észrevételt tenni, illetve jogorvoslati 
eljárást indítani a Kbt. 167. § szerint. 

1.12. Az elıminısítési rendszer megszőnésérıl vagy megszüntetésérıl az ajánlatkérı az eljárás 
eredményérıl szóló tájékoztatásban ad tájékoztatást. 

1.13. Jelen elıminısítési dokumentáció tartalma összhangban áll az elıminısítési hirdetményben 
megjelent adatokkal. Bármilyen esetleges eltérés esetén (például eltérı adatok, információk) az 
elıminısítési hirdetményben leírtak az irányadóak. 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Kizáró okok: 

- Nem lehet az elıminısítési eljárásban jelentkezı, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplı akkor 
sem lehet jelentkezı, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 
vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 

 

2.1.1. Megkövetelt igazolási mód: 

Az jelentkezıknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az elıírt kizáró okok 
nem állnak fenn: 

− Jelentkezınek (közös jelentkezés esetén külön-külön) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hatálya alá. A 
jelentkezı nyilatkozni köteles arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 
62. § szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az alkalmasságának 
igazolásában résztvevı gazdasági szereplı nem tartozik a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá, 

− Magyarországon letelepedett jelentkezıknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni, 

− nem Magyarországon letelepedett jelentkezıknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. 

A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12–16. § 
szakaszaiban foglaltak megfelelıen irányadóak, 
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− a magyarországi letelepedéső jelentkezık, valamint adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevı gazdasági szereplı(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 4. § és 8. § szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt 
kizáró okok fenn nem állását, 

− a nem Magyarországon letelepedett jelentkezı esetében az ajánlatkérı a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 4. § és 10. § szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, 

− a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a jelentkezı és az 
alkalmasság igazolásában részt vevı alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § foglalt 
kizáró okok hiányának igazolása érdekében, 

− a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján jelentkezınek nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya 
alá esı alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplıt, 

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában 
említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a jelentkezı, 
alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı nem zárható ki a 
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése 
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén 
a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerıs határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági 
szereplı a jelentkezés benyújtását megelızıen olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok 
fennállásának ellenére kellıképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 
188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerıs határozata kimondja az 
adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplı megbízhatóságát, az ajánlatkérı mérlegelés 
nélkül köteles azt elfogadni. A jogerıs határozatot a gazdasági szereplı az egységes európai 
közbeszerzési dokumentummal egyidejőleg köteles benyújtani.  

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérı jelen elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárás 
vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, jelentkezık, illetve adott esetben az 
eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelentkezés benyújtását 
megelızı 30 napnál nem régebbi keltezésőeknek kell lenniük. 

Magyarországi letelepedéső jelentkezı(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az 
alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı(k) vonatkozásában: 

Jelentkezıknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ elıírásai szerint kell igazolnia a kizáró 
okok fenn nem állását. 

 

Kbt. releváns pontja Igazolási mód 

Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j), n), o) és p) 
pontja, Kbt. 62. § (2) bekezdése 

igazolására ajánlatkérı továbbra is elfogadja az 
EEKD-ban foglaltakat 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjai közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai 
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kamara által hitelesített nyilatkozat.  

Kbt. 62. § (1) bekezdés b), c), d), f), g), i), 
j), k) pont ka) alpontja, l), m), n) pontja 

ajánlatkérı ellenırzi 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) 
alpontja 

jelentkezı által tett nyilatkozat.  

ha a gazdasági szereplı nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban 
(Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont) 

illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az 
Art. szerinti együttes adóigazolás 

ha a gazdasági szereplı tevékenységének 
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más 
hatóság is jogosult (Kbt. 62. § (1) bekezdés 
d) pont) 

közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai 
kamara által hitelesített nyilatkozat 

ha a gazdasági szereplı nem minısül 
cégnek (Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja) 

közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai 
kamara által hitelesített nyilatkozat 

Ajánlatkérı felhívja a jelentkezık figyelmét, hogy bizonyos kizáró okok tekintetében a 
321/2015. Korm. rendelet több igazolási módot is elıír (pl. ajánlatkérı köteles elfogadni az 
EEKD-ot, továbbá bizonyos nyilvántartások ellenırzésére is köteles, lásd Kbt. 62. § (1) 
bekezdés n) pontja) 

Nem magyarországi letelepedéső jelentkezı(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az 
alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı(k) vonatkozásában: 

Jelentkezınek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§ elıírásai szerint kell igazolnia a kizáró 
okok fenn nem állását. 
 

Kbt. releváns pontja Igazolási mód 

Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j), n), o) és p) 
pontja 

igazolására ajánlatkérı továbbra is elfogadja az 
EEKD-ban foglaltakat 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontjai és 
Kbt. 62. § (2) bekezdése 

letelepedése szerinti ország illetékes igazságügyi 
vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott 
okirat 

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont 
letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolása, illetve ajánlatkérı is 
ellenırzi 

Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d) és g) pontja 
letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolása, illetve a g) pontot 
ajánlatkérı is ellenırzi 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja 
érintett ország illetékes hatósága által kiállított 
adóilletıség-igazolás 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) jelentkezı által tett nyilatkozat 
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alpontja 

Kbt. 62. § (1) bekezdés i), j), l), m), n) 
pontja 

ajánlatkérı ellenırzi 

ha a gazdasági szereplı nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban 
(Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont) 

illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az 
Art. szerinti együttes adóigazolás. Ha a 
gazdasági szereplı nem végez adóköteles 
tevékenységet Magyarországon, akkor a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal errıl szóló 
igazolása 

Ajánlatkérı felhívja a jelentkezık figyelmét, hogy bizonyos kizáró okok tekintetében a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet több igazolási módot is elıír (pl. ajánlatkérı köteles 
elfogadni az EEKD-ot, továbbá bizonyos nyilvántartások ellenırzésére is köteles, lásd Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés n) pontja) 

Az alkalmasság igazolásában résztvevı alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában további 
igazolási kötelem nincs, ajánlatkérı a Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján elfogadja az 
EEKD benyújtását, illetve az alkalmasság igazolása érdekében igénybe nem vett alvállalkozók 
vonatkozásában ajánlatkérı továbbra is elfogadja Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 

2.2. Jelentkezı mőszaki, illetve szakmai elıminısítési szempontok meghatározása: 

1. Az eljárásban nem lehet jelentkezı, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 62. § foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban 
nem lehet jelentkezı az a gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 62. §-ban meghatározott kizáró ok 
fennáll. 

2. A Kérelmezınek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 
három (3) évben, összesen minimum 3.000 nyomvonalfolyóméter acél haszoncsöves csıvezetéki 
tervezési szerzıdéssel. Egy, vagy több szerzıdéssel is teljesíthetı. Az egyes referenciáknak el kell érniük 
a minimum 300 nyomvonalfolyómétert. 

3. A Kérelmezınek rendelkeznie kell a teljesítésbe közvetlenül bevonni kívánt személyek között: 

- legalább 1 fı EN-Hİ (energiaellátási építmények tervezési szakterület hıenergetikai építmények 
tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez 3 éves tervezıi szakmai gyakorlattal rendelkezı 
szakemberrel; 

Egy szakember több alkalmassági követelménynek is megfelelhet. 

4. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a jelentkezınek szerepelni kell az 
illetékes országos szakmai kamara (tervezıi, mérnöki) névjegyzékében. 

5. A Kérelmezınek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 
évben összesen: 

- összesen legalább 3000 nyomvonal folyóméter, minimum DN400 mm átmérıjő elıszigetelt, földbe 
fektetett, acél haszoncsöves távhıvezeték – a szükséges anyagok biztosításával – építésére vonatkozó 
referencia munkával, amelybıl legalább egy darab referencia munka egy szerzıdés keretében teljesített, 
minimum DN400 mm átmérıjő legalább 600 nyomvonal folyóméter. Egy, vagy több szerzıdéssel is 
teljesíthetı. 
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6. A Kérelmezınek rendelkeznie kell a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik legalább 
az alábbi (vagy ezzel egyenértékő) szakképzettséggel, szakképesítéssel, illetve legalább az alábbi (vagy 
ezekkel egyenértékő) szakmai tapasztalattal rendelkeznek: 

- legalább 1 fı a felelıs mőszaki vezetıi szakterületnek (MV-TH távhıvezeték és berendezések 
építése szakterület) megfelelı szakirányú a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben megjelölt, vagy azzal 
egyenértékő képesítési minimum követelménnyel és az azzal egyenértékő szakképzettséggel, valamint a 
kormányrendeletben megjelölt ehhez tartozó 3, illetve 4 éves szakmai gyakorlati idıvel; 

 
- Az MSZ EN ISO 9606-1:2014 (vagy azzal egyenértékő, de nem vállalati belsı minısítés szerint) szabvány szerinti 
érvényes, megfelelı minısítéssel rendelkezı legalább 2 fı hegesztı(k)vel az alábbiak szerint: 
- Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy 
az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók:  
PC és PH vagy PJ, vagy J-L045 vagy H-L045 
- Hegesztési eljárás: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy 
az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: S, Hegesztési pozíciók:  
PC és PH vagy PJ, vagy J-L045 vagy H-L045 
 
Méret: 141 eljárás esetében a csı külsı átmérıje D>26,9 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérı 
tartományra érvényes átmérı), az anyagvastagság (t) nagyobb egyenlı 2,6 mm; 111 eljárásnál csı külsı átmérıje  
D>88,9 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérı tartományra 
érvényes átmérı) az anyagvastagság (t) nagyobb egyenlı 3,0 mm (Az alkalmasság több hegesztıvel is igazolható, és egy 
szakember több hegesztési eljárás szerinti alkalmassági feltételt is igazolhat.) 

 

7. Alkalmatlan a jelentkezı, ha valamely építıipari kivitelezési tevékenységet végzı gazdasági szereplı 
nem szerepel az Étv. szerinti építıipari tevékenységet végzık névjegyzékében. 

 

Az elıminısítési szempontok igazolási módjai: 

1. Jelentkezınek (közös jelentkezés esetén külön-külön) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a 
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 
62. § -ban, foglalt kizáró okok hatálya alá. A jelentkezı nyilatkozni köteles arról, hogy a szerzıdés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint 
az alkalmasságának igazolásában résztvevı gazdasági szereplı nem tartozik a Kbt. 62. § szerinti kizáró 
okok hatálya alá. 

2. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évbıl származó referencia 
ismertetése, amely tartalmazza legalább a következı adatokat: — a teljesítés kezdı és befejezı 
idıpontja (év, hó nap megadásával) - a teljesítés ideje (év, hó nap megadásával), — a szerzıdést kötı 
másik fél megnevezése, telefonszáma, — a szolgáltatás tárgya, — a teljesített mennyiségre vonatkozó 
adat, továbbá — nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen 
történt-e.  

3. A szakemberek bemutatása során csatolandó a követelményekkel összhangban: — a szakember 
szakmai önéletrajza, a szakember által saját kezőleg aláírva, — a szakember tervezıi jogosultságának 
igazolása, — a rendelkezésre állásról szóló, saját kezőleg aláírt nyilatkozat. 

4. Ajánlatkérı ellenırzi az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét. 

5. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelızı 5 évben teljesített 
legjelentısebb elıszigetelt, földbe fektetett, acél haszoncsöves távhıvezeték – a szükséges anyagok 
biztosításával – építésére irányuló kivitelezési munkáknak a szerzıdést kötı másik fél által adott 
igazolással történı ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint, 
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megadva legalább a következı adatokat: a teljesítés ideje (év hó nap-tól év hó-napig) és helyét és a 
sikeres mőszaki átadás-átvétel idıpontját (év, hó, nap), a szerzıdést kötı másik fél megnevezése, a 
referenciát adó nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetıségét (telefonszám vagy e-mail cím), a teljesített 
építési beruházás ismertetését, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelıen részletezett 
tartalommal a mennyiségre vonatkozó adatok, megjelölését, hogy a teljesítésben, mint fıvállalkozó vagy 
mint közös ajánlattevı/konzorciumi tag vett-e részt, utóbbi esetben a saját teljesítése %-os mértékét, a 
szerzıdést kötı másik fél nyilatkozatát annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a 
szerzıdésnek megfelelıen történt-e. A mőszaki- szakmai alkalmassági minimumkövetelmény jelen 
pontjában meghatározott értékekre utaló adatok ismertetését oly módon kell megtenni, hogy azok 
összevethetıek legyenek az alkalmassági kritériumokkal. Amennyiben az ajánlattevı (közös ajánlattevı), 
vagy a nem fıvállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje meg a teljesítés arányát, vagy 
olyan adatot, amelybıl egyértelmően megállapítható, hogy az alkalmassági követelményként 
meghatározott feladatot az ajánlattevı teljesítette. 

6. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakembereinek megnevezésével, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével az 
alábbiak szerint a jelentkezéshez csatolni kell: a) Az alkalmassági feltételnek való megfelelés 
megállapításához szükséges részletezettségő (amelybıl egyértelmően megállapítható az elıírt szakmai 
gyakorlat megléte), a szakemberek által saját kezőleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzból 
egyértelmően ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az 
alkalmassági minimumkövetelmények elıírnak. Ajánlatkérı e vonatkozásban külön is elıírja, hogy a 
szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a 
szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását. Ajánlatkérı az egy idıben 
végzett munkákat csak egyszer veszi figyelembe a szakmai gyakorlati idı számításánál. A szakemberek 
végzettséget, képzettséget/jogosultságát igazoló dokumentum(ok)at. A rendelkezésre állási 
nyilatkozatot. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló 
kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékő szakmai gyakorlatot 
ajánlatkérı ellenırzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenırzésével is. 
Ezért jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton 
ellenırizhetı. Amennyiben az adott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem 
ellenırizhetı a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. 
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldı, vagy származási országban szerzett, az elıírttal 
egyenértékő jogosultságot igazoló dokumentum (és annak fordítása) nyújtandó be;; b) a hegesztı 
szakemberek tekintetében: az adott személy által aláírt szakmai önéletrajz, az adott személy által aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozatot, végzettségének bemutatása céljából az MSZ EN ISO 9606-1:2014 
(vagy azzal egyenértékő szabvány, de nem vállalati belsı minısítés) szerint érvényes Hegesztıi 
minısítési bizonyítvány másolatát kell becsatolni. 

Kérjük, csak a feltételeknek megfelelı (a feltételeket kielégítı) és érvényes hegesztı minısítési 
tanúsítványok becsatolását. 

7. Ajánlatkérı ellenırzi az Étv. szerinti, építıipari kivitelezési tevékenységet végzık névjegyzékében a 
szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplı esetén a nyilvántartásban szereplés 
tényét az ajánlatkérı ellenırzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhetı 
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építıipari kivitelezési tevékenységet 
végzık névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplı esetén a 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti 
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

8. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minısített ajánlattevık 
hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplı megfelel az adott alkalmassági követelménynek, 
a minısített ajánlattevık elektronikusan elérhetı hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplı által benyújtott, a letelepedési 
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helye szerinti, az elismert ajánlattevık hivatalos listáját vezetı szervezettıl származó jegyzék szerinti 
igazolást is elfogadja Ajánlatkérı. 

 

3. AZ ELİMINİSÍTÉSI RENDSZERBE JELENTKEZİ JOGAI ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI 

3. 1. A jelen eljárásban megjelent elıminısítési hirdetmény és a jelen elıminısítési dokumentáció 
alapján a részvétel lehetısége a Kbt. 2. § (2) és (5) bekezdéssel összhangban nyitva áll bármely 
Európai Unióban letelepedett, illetve Európai Unión kívül letelepedett (az Európai Uniónak a 
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban) elıminısítési 
rendszerbe jelentkezı számára, aki megfelel az elıminısítési hirdetményben és az elıminısítési 
dokumentációban meghatározott feltételeknek. 

3. 2. Jelentkezı a jelen elıminısítési dokumentáció igazolt letöltésével jogot szerzett az alábbi 
feltételek szerint meghirdetett elıminısítési rendszerbe történı jelentkezésre. 

3. 3. Jelentkezı köteles viselni elıminısítési kérelmének elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 
felmerülı összes költségét. Ajánlatkérı semmilyen esetben sem tehetı felelıssé e költségek 
felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétıl. 

3. 4. Az eljárásban Ajánlatkérı köteles biztosítani, a Jelentkezı pedig köteles tiszteletben tartani a 
verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

3. 5. Jelentkezı az elıminısítési kérelmében – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben és 
indokolással ellátott – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. §-ban 
foglaltakkal összhangban.  

3. 6. Jelentkezı kötelessége, hogy tanulmányozza az elıminısítési hirdetmény és az elıminısítési 
dokumentáció valamennyi rendelkezését és utasítását, valamint a dokumentum mintákat. 

3. 7. Amennyiben Jelentkezı nem adja meg az elıminısítési hirdetményben és az elıminısítési 
dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott elıminısítési kérelem nem felel 
meg az elıminısítési hirdetményben és a dokumentációban meghatározott feltételeknek, az 
minden vonatkozásában a Jelentkezı kockázata és az elıminısítési kérelem érvénytelenné 
nyilvánítását vagy elutasítását eredményezheti. 

 

B. ELİMINİSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

1. Ajánlatkérı elıminısítési dokumentációt készített, melyet a jelentkezık jelentkezésük 
benyújtásáig vehetnek át. A dokumentumot az eljárás során jelentkezınként legalább egy 
jelentkezınek, vagy alvállalkozónak el kell érnie jelentkezésük benyújtásáig. Ha érdeklıdı 
szeretné elektronikus úton elérni és letölteni a dokumentációt, akkor ezt jelezve Ajánlatkérı 
honlapjáról letöltött regisztrációs lapot kell elküldenie a kozbeszerzes@legalexpert.hu-ra. 

  

2. KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS 

2.1  Amennyiben a Jelentkezı a megfelelı elıminısítési kérelem érdekében az elıminısítési 
hirdetményben, illetve a dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítı 
(értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban (levélben, telefaxon), valamint ezzel 
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egyidejőleg e-mailben az elıminısítési rendszer idıtartama alatt megkeresheti az Ajánlatkérıt, 
vagy az általa meghatározott szervezetet a „Bevezetı”-ben megadott címen. 

2.2. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást, és az elıminısítési rendszer idıtartama alatt beérkezı 
kérdéseket írásban válaszolja meg. 

3. ELİMINİSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA 

3.1 Az elıminısítési rendszer mőködtetésére vonatkozó szabályokat, illetıleg a minısítési 
szempontokat és igazolási módjait Ajánlatkérı szükség szerint felülvizsgálhatja, módosíthatja. 

3.2 Ha Ajánlatkérı módosítja az elıminısítési rendszer mőködtetésére vonatkozó szabályokat, 
illetıleg az elıminısítési szempontokat és igazolási módjait, új elıminısítési hirdetményt tesz 
közzé, valamint a már listára vett elıminısített jelentkezıket és az elıminısítési kérelmet 
benyújtókat egyidejőleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja. 

3.3. Ha az Ajánlatkérı módosítja az elıminısítési szempontokat, a már listára vett elıminısített 
jelentkezıknek is igazolniuk kell az elıírt módon megfelelısségüket az új, vagy a módosult 
elıminısítési szempont tekintetében. Erre a B.2.2. pont szerinti tájékoztatás során Ajánlatkérı 
felhívja az elıminısített jelentkezıket. Benyújtott kérelem folyamatban levı elbírálása esetében 
Ajánlatkérı a kérelem, módosítás miatt szükséges kiegészítésre hívja fel a Jelentkezıt. 
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C. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM TARTALMI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEI 

1. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM TARTALMA 

1.1. Jelentkezınek az elıminısítési hirdetményben és az elıminısítési dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell elıminısítési kérelmét 
elkészítenie, és benyújtania a jelen dokumentációban megadott tartalomjegyzék szerinti javasolt 
sorrendben. 

1.2. Jelentkezınek a kizáró okokra, továbbá a teljesítéshez szükséges mőszaki, illetıleg szakmai 
alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az elıminısítési kérelemben kell 
megadnia. 

2. JELENTKEZİ JOGOSULTSÁGÁT, ALKALMASSÁGÁT, MINİSÍTÉSÉT 
BIZONYÍTÓ OKIRATOK 

2.1. Jelen eljárásban valamennyi érdekelt részt vehet, és kérelmet nyújthat be, amennyiben 
szakismerete, teljesítıképessége, eddigi tevékenysége, valamint megbízhatósága és pénzügyi 
helyzete alapján megfelel az Ajánlatkérı által az alkalmasság körében a jelen fejezetben elıírt 
feltételeknek. 

2.2. Jelentkezı alkalmasságát igazoló, a jelen elıminısítési dokumentációban meghatározott 
iratoknak kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy a Jelentkezı az elıminısítési kérelem 
benyújtásakor a jelen fejezetben meghatározott jogosultságokkal, minısítésekkel rendelkezik. 

2.3. Jelentkezınek az elıminısítési kérelemben nyilatkozatot kell tennie azoknak az alvállalkozóknak 
a megnevezésével, akiket a teljesítéshez igénybe kíván venni. 

2.4. A jelentkezı, a jelentkezésében nevesített alvállalkozó szervezet és az alkalmasság igazolásában 
részt vevı más szervezet tekintetében, folyamatban lévı cégbírósági változásbejegyzési eljárás 
esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetésérıl a 
cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat 
eredménye” elnevezéső dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá.xml file-ként 
nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezéső dokumentum 1 nyomatott példánya 
(mellékletek nélkül)]. Jelentkezınek nemleges tartalmú változásbejegyzési eljárásról szóló 
nyilatkozatot is csatolni kell. 

2.5. A jelentkezı, a jelentkezésben nevesített alvállalkozó szervezet és az alkalmasság igazolásában 
részt vevı más szervezet tekintetében a jelentkezéséhez csatolni kell a cégaláírási nyilatkozatot 
(közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-minta egyszerő másolatát a jelentkezést aláíró (vagy arra meghatalmazást 
adó), jogosultsággal rendelkezı személytıl, a cégkivonatban nem szereplı 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytıl származó, a jelentkezés 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás eredeti vagy egyszerő másolati példányát. 

Ajánlatkérı kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, 
aki(k) a jelentkezésben kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre 
jogosult képviselı(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az a jelentkezésben 
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meghatalmazottként ír(nak) alá. A jelentkezésben nevesített azon szereplık, alvállalkozók 
esetében szükséges aláírási címpéldány csatolása a jelentkezésben, amely szereplık, alvállalkozók 
a jelentkezésben nyilatkozatot tesznek. 

2.6. Jelentkezı köteles az elıminısítési kérelmében nyilatkozni az alábbi pontokban felsorolt, Kbt. 
rendelkezésekben meghatározott kizáró okok vonatkozásában. A mintanyilatkozatok a jelen 
elıminısítési dokumentáció JELENTKEZÉSI HATÁRIDİRE BENYÚJTANDÓ 
NYILATKOZATMINTÁK címő részében találhatók. 

 
Elıminısítési kérelem kötelezı tartalmi elemei: 

Benyújtandó: 

Sorszám Iratanyag megnevezése 
— Fedlap 
— Tartalomjegyzék 

1. Jelentkezés adatlapja (kötelezı) 

 
KIZÁRÓ OKOKRA FENN NEM ÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ 

IGAZOLÁSOK/NYILATKOZATOK 

2. 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés A) és B) pontjaiban foglaltakról 
(alvállalkozók bevonása) (kötelezı) 

3.  
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat (kapacitást nyújtó 
személy/szerv bevonása) (nemleges nyilatkozat is csatolandó) 

4.  
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti elıszerzıdés (adott esetben) 
 

5.  
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben) 
 

6. 
Nyilatkozat kizáró okok tekintetében Kbt. 67. § (1)-(4) bek. foglaltak 
szerint  
(kötelezı) 

7. 
Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontja tekintetében 
(kötelezı) 

8. 
Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontja tekintetében 
(kötelezı) 

9. 
Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezésérıl a cégbíróság 
által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is csatolandó) 

10. Meghatalmazás (adott esetben) 

11. 
Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezés elektronikus példánya megegyezik a 
papír alapú eredeti példánnyal (kötelezı) 

12. Nyilatkozat üzleti titokról (nemleges nyilatkozat is csatolandó) 

13. 
Nyilatkozat idegen nyelvő iratok magyar nyelvő fordításáról (adott 
esetben) 

 
MŐSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGRA 
VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK/NYILATKOZATOK 

15-16. Nyilatkozat referenciáról 
17. Önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat 

 MELLÉKLETEK 

— 
REFERENCIAIGAZOLÁSOK 
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Sorszám Iratanyag megnevezése 
— 

KÉPZETTSÉGET, VÉGZETTSÉGET ÉS JOGOSULTSÁGOT 
IGAZOLÓ DOKUMENTUM MÁSOLATOK 

— 
CÉGKIVONATOK/BESZÁMOLÓK 

— HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK/ KIÁLLÍTÁSRA JOGOSULT 
SZERVEZETTİL SZÁRMAZÓ TANÚSÍTVÁNYOK 

— RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK/BERENDEZÉSEK 
LISTÁJA ÉS FİKÖNYVI KIVONAT 

— 

ALÁÍRÁSMINTÁK/ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYOK 

 
FORDÍTÁS (ADOTT ESETBEN) 

 EGYÉB NYILATKOZATOK/ADATOK/TÉNYEK (ADOTT 
ESETBEN) 

 
MEGÁLLAPODÁS közös jelentkezés benyújtásáról 

 
EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
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3. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE 

3.1. Elıminısítési kérelmet csak azok a Jelentkezık nyújthatnak be, akik az Ajánlatkérıtıl igazoltan 
letöltötték az elıminısítési dokumentációt. 

3.2. Az elıminısítésre Jelentkezı bármikor kérheti elıminısítését és listára vételét az elıminısítési 
dokumentációban elıírt adatok, tények bemutatása, a szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy 
egyéb dokumentumok csatolása mellett. 

4. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 

4.1 A jelentkezést 1 papír alapú példányban kell benyújtani. Ajánlatkérı elıírja a jelentkezık 
számára, hogy a papír alapú jelentkezésüket teljes terjedelmében (beleértve az összes 
nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón 
(CD vagy DVD) is nyújtsák be a jelentkezésükkel közös csomagolásban. Amennyiben a 
jelentkezés papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú 
példány az irányadó. A jelentkezésben nyilatkozni kell a jelentkezés papír alapú eredeti és 
elektronikus példányának egyezıségérıl. A borítékon fel kell tüntetni: „JELENTKEZÉS - 
Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák tárgyában, a szükséges 
anyagok biztosításával’. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján a jelentkezést írásban és zártan, a jelen 
felhívásban is megadott címre (Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda, 1145 Budapest, Mexikói út 
52/A. I. emelet 5.) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a jelentkezésre biztosított 
határidıig. A kézbesítés késedelmébıl, nem megfelelıségébıl származó felelısség Jelentkezıt 
terheli. 

4.2 A jelentkezésben nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a jelentkezı által 
tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat a jelentkezést aláíró személy(ek)nek, vagy az arra 
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy 
átírás dátumának feltüntetésével. 

4.3 Az elıminısítési kérelmet lehetıség szerint az alábbiak figyelembe vételével kéri ajánlatkérı 
benyújtani: 

a. A kérelem oldalszámozása eggyel kezdıdjön és oldalanként növekedjen. Elegendı 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. 

b. A kérelemnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben 
szereplı dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

c. A kérelmet össze kell főzni. 
d. A jelentkezınek a jelentkezést (papír alapú és elektronikusan példány) borítékban 

(csomagban) kell elhelyezni és lezárni. 
 

4.4 Az elıminısítési kérelemhez csatolni kell a következı dokumentumokat: 
- az aláírásra való jogosultság ellenırizhetısége érdekében a jelentkezı/alkalmasság 

igazolásában részt vevı más szervezet cégjegyzésére jogosult képviselı aláírási 
címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerő másolati példányát. 

- jelentkezı nyilatkozatát arról, hogy vele kapcsolatban változásbejegyzési eljárás folyamatban 
van-e. Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérıl a cégbíróság által megküldött igazolást. 
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- jelentkezı nyilatkozatát a Kbt. 66. § és 67. § szerinti adatokról.  
- alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet/személy bevonása esetében a Kbt. 65. § 

(7) bek. szerinti nyilatkozatot. 
 
Ajánlatkérı a jelentkezés mőszaki, ill. szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rend. szerinti minısítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 

5. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM NYELVE 

A Jelentkezı által kidolgozott elıminısítési kérelem és az annak részét képezı valamennyi 
dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérı és a Jelentkezı között az elıminısítési 
kérelemmel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. A 
Jelentkezınek az idegen nyelvő iratokat felelıs magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a 
Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelıs fordítás alatt az Ajánlatkérı az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében a Jelentkezı képviseletére jogosult személy cégszerően nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért a Jelentkezı a 
felelıs. 

6. AZ ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 

6.1 Jelentkezı az elıminısítési listára való felvételét az elıminısítési kérelmének – jelen 
dokumentáció Bevezetı részben megjelölt helyre (Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda - 1145 
Budapest, Mexikói út 52/A. I. emelet 5.) történı – benyújtásával az elıminısítési rendszer 
idıtartama alatt, az elıminısítési felhívás közzétételétıl kezdve a jelentkezésre biztosított 
határidıig bármikor kérheti. 

6.2 A felhívás közvetlen megküldésével induló eljárások közül az elsıt Ajánlatkérı 2019 
augusztusában tervezi indítani, ezért Ajánlatkérı felhívja az elıminısítésre jelentkezık figyelmét 
arra, hogy amennyiben ezen eljárásban részt kívánnak venni, az elıminısítési kérelmet 
legkésıbb 2019. augusztus hó 30. 15:00 óráig nyújtsák be a dokumentáció 4.1. pontjában 
feltüntetett címre, ugyanis Ajánlatkérı csak ebben az esetben tudja garantálni, hogy az 
elıminısítési jelentkezést ezen eljárás megindításáig elbírálja. Ajánlatkérı a kérelmeket 
legkésıbb azok beérkezésétıl számított 6 hónapon belül elbírálja. Ajánlatkérı az elbírálást 
követıen döntésérıl legkésıbb 15 napon belül értesíti kérelmezıt. 

D. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 

 
1. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDEJE 

Ajánlatkérı az elıminısítési kérelmet a beadást, illetve beérkezést követı 30 napon belül, de 
legkésıbb a jogszabályban elıírt 6 hónapon belül elbírálja. Amennyiben az elbírálás 
elıreláthatólag 4 hónapnál hosszabb idıt vesz igénybe, Ajánlatkérı az elıminısítési kérelem 
benyújtásától számított 2 hónapon belül tájékoztatja a Jelentkezıt az elbírálás hosszabb 
idıtartamát indokoló körülményekrıl, valamint kérelme elbírálásának várható idıpontjáról. 

 

2. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM ELİZETES VIZSGÁLATA 

2.1. Ajánlatkérı a részletes értékelés elıtt megvizsgálja, hogy az egyes elıminısítési kérelmek 
megfelelnek-e az elıminısítési hirdetményben, az elıminısítési dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

2.2. Ajánlatkérı az elıminısítési kérelem felbontásakor, illetıleg azt követıen megállapítja, hogy 
mely elıminısítési kérelem érvénytelen. Érvénytelen az elıminısítési kérelem, ha 
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a) a Jelentkezı, illetıleg az igénybe vett alvállalkozója, alkalmasság igazolásában résztvevı 
gazdasági szereplı a kizáró okok hatálya alá tartozik; 

b) egyéb módon nem felel meg az elıminısítési hirdetményben és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

2.3. Ajánlatkérı a Jelentkezıt írásban tájékoztatja az elıminısítési kérelem érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az errıl hozott döntést követı 5 (öt) napon belül. 

2.4. Az elıminısítési kérelmek tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel a nyertes 
Jelentkezı kiválasztását célzó eljáráson kívül másra. 

 

3. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELEM PONTOSÍTÁSA 

3.1. Ha az elıminısítési kérelem hiányos, a Jelentkezıt a hiányok megjelölése mellett Ajánlatkérı 
hiánypótlásra hívja fel a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint. A hiánypótlás lehetısége teljes körő. 

 

4. BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER 

4.1 A listára vétel feltétele, hogy a Jelentkezı megfeleljen a minısítési szempontoknak, amelyek 
egyben az elbírálás minimumkövetelményei. 

Amennyiben Jelentkezı megfelel a minimumkövetelményeknek, jelentkezését érvényessé 
nyilvánítjuk, és a listára felvesszük. 

5. ELİMINİSÍTÉSI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 

5.1. Ajánlatkérı az elıminısítési kérelmet az elıminısítésre Jelentkezı által benyújtott 
dokumentumok alapján értékeli. Ajánlatkérı a Jelentkezı elıminısítését kizárólag a megadott 
elıminısítési szempontok alapján bírálja el és dönti el, hogy Jelentkezıt az elıminısítési listára 
felveszi-e. 

5.2. Ajánlatkérı az elıminısítési listára felveszi azt a Jelentkezıt, aki a minısítési szempontokban 
meghatározott minimumkövetelményeknek megfelel. 

5.3. Jelentkezı kockázata, ha a kért információkat nem, vagy nem teljes körően adja meg és az 
Ajánlatkérı által megfogalmazott elvárásokra nem ad választ. 

5.4. Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy a Jelentkezı által megadott információkat (azok 
tartalmát) ellenırizze. 



 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDİRE BENYÚJTANDÓ 
NYILATKOZATMINTÁK 
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1. számú melléklet 
 

JELENTKEZÉS ADATLAPJA 

 
Az eljárás tárgya: „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, 
valamint építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával”  

Jelentkezı adatai 

a. Neve: ..................................................................................................................................  

b. Székhelye: ..........................................................................................................................  

c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................................  

d. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet 

i. neve:  ....................................................................................................................  

ii. telefonszáma:  .....................................................................................................  

iii. fax:  .......................................................................................................................  

iv. e-mail:  .................................................................................................................  

II. Közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezésben részes cégek neve: 

a. Neve: ..................................................................................................................................  

b. Székhelye: ..........................................................................................................................  

c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................................  

a. Neve: .................................................................................................................................  

b. Székhelye: ..........................................................................................................................  

c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................................  

 
Kelt: ……………………….., 20.. év ….. hó ….. nap 

  .....................................................  
 Cégszerő aláírás 
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2. számú melléklet 
A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) és B) PONTJA SZERINTI 

NYILATKOZAT1 

 
Az eljárás tárgya: „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, 
valamint építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” 

 

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

(cég) cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában  

 

nyilatkozom, hogy 

 

− a Kbt. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)- pontja alapján a közbeszerzés alábbi része (részei) 

teljesítéséhez (a elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárás alapján 

megkötendı szerzıdés teljesítéséhez) kívánok alvállalkozót igénybe venni / nem 

kívánok igénybe venni2: 

 

Alvállalkozó által teljesítendı feladatok 

 

 

 

vagy: 

 

− a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés tárgya a) pontban megjelölt 

részeinek tekintetében az alábbi, jelentkezésem benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat kívánom igénybe venni a teljesítés során: 

 

Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe 
Alvállalkozó által 

teljesítendı feladatok 

   

   

 

Kelt: .........................., 20.. ........................ hónap ......... nap 

 

 

 ................................................ 

 cégszerő aláírás 

                                                 
1 Minden esetben a jelentkező esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő vagy a 
nem releváns rész törlendő. 
2 A megfelelő választ kérjük egyértelműen megjelölni. (Pl: aláhúzással) 
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3. számú melléklet 
A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZAT 

A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉS SZERINTI MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA 

TÖRTÉNİ TÁMASZKODÁSSAL KAPCSOLATOSAN: 
 
 
Alulírott ……………………, mint a(z) …………………… (a továbbiakban: Jelentkezı) 
önálló/együttes3 cégjegyzésre jogosult képviselıje/képviselıi4 ezennel kijelentem/kijelentjük5, 
hogy jelentkezı jelen eljárásban 
 
a) más szervezet (vagy személy) kapacitását nem kívánja igénybe venni a Kbt. 65.§ (7) 
bekezdés szerint,6 

 
b) más szervezet (vagy személy) kapacitását igénybe kívánja venni a Kbt. 65.§ (7) bekezdés 
szerint: 
 

b1) Kapacitást nyújtó szervezet neve: ……………………………………………… 
 

Székhelye: ……………………………………………… 
 

Adószáma: ……………………………………………… 
 

A nevezett szervezetet az alábbi alkalmassági kritériumok igazolására kívánjuk igénybe venni a 

 felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével: ……………..…………………………………… 
 
A bevonás módja: 

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

b2) Kapacitást nyújtó szervezet neve: ……………………………………………… 
 

Székhelye: ……………………………………………… 
 
Adószáma: 

 
……………………………………………… 
 

A nevezett szervezetet az alábbi alkalmassági kritériumok igazolására kívánjuk igénybe venni a  

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével: ……………..……………………………………… 
 
A bevonás módja: 

………………………………………………………..…………………………………………... 
 
Jelen nyilatkozatot a FİTÁV Zrt., mint Ajánlatkérı által „Vállalkozási szerzıdés 
távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák tárgyában, a szükséges 

                                                 
3 A megfelelő aláhúzással jelölendő 
4 A megfelelő aláhúzással jelölendő 
5 A megfelelő aláhúzással jelölendő 
6 Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő 
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anyagok biztosításával” címen indított elıminısítési eljárásban, a jelentkezés részeként 
teszem/tesszük7. 
 
 

Kelt: .........................., 20…. ........................ hónap ......... nap 
 
 
 
 

.............................................. 
Cégszerő aláírás 

                                                 
7 A megfelelő aláhúzással jelölendő 
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4. számú melléklet 
ELİSZERZİDÉS a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

ELŐSZERZŐDÉS 
 

amely létre jött egyrészrıl: név: …………………… 
    székhely: ………… 
    cégjegyzékszám: …………………… 
    adószám: …………………… 
    képviseli: …………………… 
    mint (Közös)Jelentkezı 
másrészrıl: név: …………………… 
    székhely: …………………… 
    cégjegyzékszám: …………………… 

adószám: …………………… 
    képviseli: …………………… 

mint a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti Erıforrást nyújtó 
szervezet 

(együttes említésük esetén úgy is, mint: Felek) között alulírott helyen és idıben az alábbi feltételekkel: 
 
1. Jelentkezı a „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint 
építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” tárgyú elıminısítési 
rendszer létrehozására irányuló eljárásban jelentkezést kíván benyújtani. 

2. Az elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárásban meghatározott mőszaki- és 
szakmai alkalmassági feltételek közül Jelentkezı az alábbi feltételeknek Erıforrás nyújtó 
szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni: 
Felhívás szerint beírandó: …………………… 
 
3. Erıforrást nyújtó szervezet vállalja, hogy a jelen elıszerzıdés 1. pontjában megnevezett 
tárgyú elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljáráshoz az elıírt alkalmasság 
igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatkérı által elıírt módon és 
formában (Közös) Jelentkezı részére átadja, és hozzájárul, hogy azokat Jelentkezı a tárgyi 
eljárásban felhasználja. 

4. Erıforrást nyújtó szervezet a szerzıdés teljesítésében az alábbi módon vesz részt:  
Beírandó: …………………… 
 
5. Erıforrást nyújtó szervezet nyilatkozik, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges 
erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

6. Felek megállapodnak, hogy (Közös) Jelentkezı nyertessége esetén egy végleges szerzıdés 
keretében rögzítik a tárgyi elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárás szerzıdésének 
teljesítése érdekében a közremőködés részletes, mindenre kiterjedı feltételeit. 
 

Kelt: .........................., 20.. ............. hónap ...... nap 
 
 

………………………………….. 
Cégszerő aláírás 

Jelentkezı 

………………………………….. 
Cégszerő aláírás 

Erıforrást nyújtó szervezet 
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KIZÁRÓ OKOKRA FENN NEM ÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ 

IGAZOLÁSOK/NYILATKOZATOK 
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6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN KBT 67. § (1)-(4) BEK. SZERINT 

 
 
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… 
……………………………………………………..(a továbbiakban: Jelentkezı) önálló/együttes 

cégjegyzésre jogosult képviselıje/képviselıi 
 

n y i l a t k o z o m / n y i l a t k o z z u k, 
 
hogy cégünkkel szemben nem állnak fenn Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok, 
valamint  
 

n y i l a t k o z o m / n y i l a t k o z z u k, 
 
hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Jelen nyilatkozatot a FİTÁV Zrt., mint Ajánlatkérı által „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki 
tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok 
biztosításával” címen indított elıminısítési eljárásban, a jelentkezés részeként teszem/tesszük. 
 
Nyilatkozom/nyilatkozzuk1továbbá, hogy a jelentkezést a felhívásban és dokumentációban elıírt 
feltételeknek megfelelıen készítettük el, a jelentkezésünkben foglaltakon kívül egyéb igényt, követelést 
nem támasztunk az ajánlatkérıvel szemben. 

 
Jelen nyilatkozatot a FİTÁV Zrt., mint Ajánlatkérı által „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki 
tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok 
biztosításával” címen indított elıminısítési eljárásban, a jelentkezés részeként teszem/tesszük2. 
 
Kelt: ……………………..,  20. ………………. hónap ……. nap 
 
 
 
 
 

.............................................. 

Cégszerő aláírás 

                                                 
1
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

2 
A megfelelő aláhúzással jelölendő 
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7. számú melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉSÉNEK K) PONT KB) ALPONTJA 
TEKINTETÉBEN 

 
 
Az eljárás tárgya: „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint 

építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” 
 
 
Alulírott ..................................................., mint a jelentkezı ............................................ (székhely: 
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselıje a fenti elıminısítési rendszer létrehozására 
irányuló eljárás során nyilatkozom, hogy 
 
 

1. a szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következı:* 

 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely) 
 

2. a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincs 
 3. a szervezet olyan társaságnak minısül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek. 

 
Kelt: ........................................., 20.. ......... hónap ........ nap 
 
 
 

……………………………………. 
cégszerő aláírás 

 
*Kérjük az 1) vagy a 2) vagy a 3) pontot vastag vonallal aláhúzni, az 1) pont aláhúzása esetén a hivatkozott törvény 
szerinti tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni. 
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8. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
KBT. 62. §-A (1) BEKEZDÉSÉNEK K) PONT KC) ALPONTJA TEKINTETÉBEN 

 
 
Az eljárás tárgya: „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint 
építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával”   
 
 
Alulírott ..................................................., mint a jelentkezı ............................................ (székhely: 
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselıje a fenti elıminısítési rendszer létrehozására 
irányuló eljárás során nyilatkozom, hogy 
 

1. nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a jelentkezőben 
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik. 

 
2. az alábbi jogi személy(ek)/személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkezik(nek)  

jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal:  

 
Név: Székhely: 

  

  

 
A fentiekben megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
 
Kelt: ........................................., 20.. ..................... hónap ........ nap 
 
 
 

………………………………………. 
cégszerő aláírás 

 
*Kérjük az 1) vagy a 2) pontot vastag vonallal aláhúzni, a 2) pont aláhúzása esetén a hivatkozott törvény szerinti 
tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni. 
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9. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT FOLYAMATBAN LEVİ VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 
 
Nyilatkozom, hogy ______________________________________________ szervezet vonatkozásában 
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti: 
 
 változásbejegyzési eljárás van folyamatban. 
 
 nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban. 
 
 Nyilatkozat megerősítése 
 
 
Kelt: …………………… 20.. ……………. hónap ………nap. 
 
 
 

……..………………...... 
cégszerő aláírás 

 
Megjegyzés: Amennyiben a „VAN” válasz megjelölésre kerül, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetésérıl a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-
tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezéső dokumentum 1-1 nyomtatott 
példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezéső dokumentum 1 
nyomatott példánya (mellékletek nélkül)]. 
 
* A megfelelı szövegrész értelemszerően aláhúzandó! 
 
Jelen nyilatkozatot közös jelentkezés esetén a közös jelentkezık által nyilatkozattételre 
feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelmően tartalmazni 
kell a közös jelentkezık megjelölését. 
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10. számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

 
 
Az eljárás tárgya: „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint 
építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” 
 
 
Alulírott ………............., mint a(z) ………….. (jelentkezı neve, címe) cégjegyzésre jogosult képviselıje 
meghatalmazom …………………………………..-t (születési hely, idı: .................................., anyja 
neve: ........................................................., lakcím: ........................................., személyi igazolványszám: 
...............................) az alábbiakra: 
 
• jelen elıminısítési eljárásában való képviseletemre és a jelentkezés részét képezı iratok nevemben 

történı aláírására 
• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására 
• a szerzıdés megkötésére, amelyet jelentkezı jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve 

kötelezınek ismer el 
• ………………………………………. 
(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerően kibıvíteni / leszőkíteni / pontosítani) 
 
 
Kelt: .........................................,20.. ..................... hónap ........ nap 
 
 
 
 
……………………………….    ……………………………….. 
 Meghatalmazó                      Meghatalmazott 
 
 
Elıttünk, mint tanúk elıtt: 
 
 
Név:        Név: 
Lakcím:       Lakcím: 
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11. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A JELENTKEZÉS PAPÍR ALAPÚ EREDETI ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁNAK 

EGYEZİSÉGÉRİL 
 
 
Az eljárás tárgya: „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint 
építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával”   
 
 
Alulírott ..................................................., mint a jelentkezı ............................................ (székhely: 
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselıje a fenti elıminısítési eljárás során kijelentem, 
hogy a benyújtott jelentkezés eredeti példánya a becsatolt elektronikus adathordozón található 
elektronikus példánnyal minden tekintetben megegyezik.  
 
 
Kelt: .........................................,20.. ..................... hónap ........ nap 
 
 
 
 

………………………………………. 
cégszerő aláírás 
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12. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
A KBT. ÜZLETI TITOKRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEIVEL KAPCSOLATBAN 

 

A/3 Alulírott …………………………, mint a(z) …………………….………………. (név, székhely) 
jelentkezı jelen elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárásban nyilatkozattételre jogosult 
képviselıje, büntetıjogi felelısségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében 
nyilatkozom, hogy jelentkezésem üzleti titkot nem tartalmaz. 

 

B/ Alulírott …………………………, mint a(z) …………………….………………. (név, székhely) 
jelentkezı jelen elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárásban nyilatkozattételre jogosult 
képviselıje, felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy jelentkezésem alábbiakban megjelölt részei 
üzleti titoknak minısülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom: 

Jelentkezésünk üzleti titkot tartalmazó része: …… oldaltól ........ oldalig4 

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy nem tilthatom meg a Kbt. 44. § (2) bekezdésében 
felsorolt adatok nyilvánosságra hozatalát, továbbá nem korlátozhatom, illetıleg nem tilthatom meg 
üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát sem, amely a közérdekő adatok 
nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Tudomásom van róla, hogy az eljárás alapján 
megkötött szerzıdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minısül üzleti titoknak.5 

 
Üzleti titokká nyilvánítás objektív indoka a következı: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Jelen nyilatkozatot „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint 
építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” tárgyú elıminısítési eljárásban 
benyújtott jelentkezés részeként teszem. 

Kelt: …………………… , 20.. ……………. hónap ………nap. 
 
 
 

...................................... 
cégszerő aláírás 

                                                 
3 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha jelentkező az ajánlat nyilvános kezeléséhez hozzájárul 
Egyértelműen meg kell jelölni az üzleti titkot tartalmazó irat helyét, az oldalszámot. 9 A Kbt. 44. § (1) bekezdése 
alapján 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. 
5 A és B esetben is alkalmazandó 



      FŐTÁV Zrt.                    Előminősítési dokumentáció 

32 / 46 oldal 

 
13. számú melléklet 

NYILATKOZAT IDEGEN NYELVŐ IRATOK MAGYAR NYELVŐ FORDÍTÁSÁRÓL 

 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) …………………….………………. (név, székhely) 
jelentkezı jelen elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárásban nyilatkozattételre jogosult 
képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában 

nyilatkozom, 

hogy a FİTÁV Zrt. Ajánlatkérı által a „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, 
engedélyezési, valamint építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” 
megnevezéssel indított elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárásban a jelentkezés részeként 
az idegen nyelvő iratról becsatolt magyar nyelvő fordítás tartalmában és értelmében is megegyezik az 
eredeti idegen nyelvő iratban foglalt tartalommal. 

Kelt: …………………… , 20.. ……………. hónap ………nap. 
 
 

...................................... 
cégszerő aláírás 
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MŐSZAKI ÉS SZAKMAI MINİSÍTÉSRE 
VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK/NYILATKOZATOK 
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14. számú melléklet 
NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL 

 
Alulírott …………………., mint a(z) …………………………………….. önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselıje/képviselıi2 büntetıjogi 
felelısségem/felelısségünk3 teljes tudatában 

n y i l a t k o z o m / n y i l a t k o z z u k4, 

hogy általunk az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentısebb építési beruházásainak ismertetése: 

Ssz. 
Szerzıdés 

elnevezése, 
tárgya, tartalma 

A szerzıdést 
kötı másik fél 
megnevezése, 

címe/a 
321/2015. (X. 

30.) 
kormányrende

let szerinti 
besorolása 

Az alkalmasságot 
igazoló szervezet 
(személy) korábbi 
teljesítésben való 

részvételének módja, 
az általa teljesített 
szolgáltatás tárgya, 

tartalma/ 

A szerzıdés 
szerint 

teljesített 
mennyiség 

Az ellenszolgáltatás 
nettó összege az 
alkalmasságot 

igazoló szervezet 
(személy) korábbi 
teljesítésben való 

részvételének 
arányában 

Teljesítés 
helye 

Szerzıdéss
zerő 

teljesítés 
idıpontja 
(év/hónap

/nap) 

A teljesítés 
az 

elıírásokna
k és a 

szerzıdésn
ek 

megfelelıe
n történt-e? 

1.         
2.         
3.         

A referencia igazoláskor kérjük figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében leírtakat. 

Jelen nyilatkozatot a FİTÁV Zrt., mint Ajánlatkérı által „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák 
tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” tárgyú elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárásban benyújtott jelentkezés részeként teszem. 

A táblázatban megjelölt referenciák vonatkozásában a kapcsolódó referencia leveleket az ajánlatkérı által az alkalmasság minimumkövetelménye körében meghatározott tartalommal, 
a nyilatkozatban foglaltak igazolása céljából, e nyilatkozat mögé kell csatolni! 
 

                                                 
1
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

2
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

3
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

4
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 
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Kelt: …………………… , 20.. ……………. hónap ………nap. 

 

 

...................................... 
cégszerő aláírás 
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15. számú melléklet 
NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL 

 
Alulírott …………………., mint a(z) …………………………………….. önálló/együttes5 cégjegyzésre jogosult képviselıje/képviselıi6 büntetıjogi 
felelısségem/felelısségünk7 teljes tudatában 

n y i l a t k o z o m / n y i l a t k o z z u k8, 

hogy általunk az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentısebb szolgáltatásainak ismertetése: 

Ssz. 
Szerzıdés 

elnevezése, 
tárgya, tartalma 

A szerzıdést 
kötı másik fél 
megnevezése, 

címe/a 
321/2015. (X. 

30.) 
kormányrende

let szerinti 
besorolása 

Az alkalmasságot 
igazoló szervezet 
(személy) korábbi 
teljesítésben való 

részvételének módja, 
az általa teljesített 
szolgáltatás tárgya, 

tartalma/ 

A szerzıdés 
szerint 

teljesített 
mennyiség 

Az ellenszolgáltatás 
nettó összege az 
alkalmasságot 

igazoló szervezet 
(személy) korábbi 
teljesítésben való 

részvételének 
arányában 

Teljesítés 
helye 

Szerzıdéss
zerő 

teljesítés 
idıpontja 
(év/hónap

/nap) 

A teljesítés 
az 

elıírásokna
k és a 

szerzıdésn
ek 

megfelelıe
n történt-e? 

1.         
2.         
3.         

A referencia igazoláskor kérjük figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében leírtakat. 

Jelen nyilatkozatot a FİTÁV Zrt., mint Ajánlatkérı által „Vállalkozási szerzıdés távhıvezetéki tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák 
tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” tárgyú elıminısítési rendszer létrehozására irányuló eljárásban benyújtott jelentkezés részeként teszem. 

A táblázatban megjelölt referenciák vonatkozásában a kapcsolódó referencia leveleket az ajánlatkérı által az alkalmasság minimumkövetelménye körében meghatározott tartalommal, 
a nyilatkozatban foglaltak igazolása céljából, e nyilatkozat mögé kell csatolni! 
 

                                                 
5
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

6
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

7
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

8
 A megfelelő aláhúzással jelölendő 
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Kelt: …………………… , 20.. ……………. hónap ………nap. 

 

 

...................................... 
cégszerő aláírás 
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16. számú melléklet 
ÖNÉLETRAJZ, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az idıben visszafelé!) 

Mettıl meddig (-tól, 
-ig, éé,hh) 

Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 
Jogosultságra vonatkozó adatok amennyiben elıírás 

névjegyzéki 
nyilvántartási szám 

Kamara megnevezése 

  

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az idıben visszafelé!) 
Mettıl meddig (-tól, 

-ig, éé,hh) 
Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 
TAPASZTALAT ÉS GYAKORLAT 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az idıben visszafelé!) 
Szakmai tapasztalat megszerzését 

biztosító szerzıdések ismertetése, a 
teljesítés idıszaka (-tól, -ig, éé,hh) 

Ellátott funkciók, feladatok, megszerzett 
tapasztalat és gyakorlatrészletes 

ismertetése 
  

  

 
Teljesítésbe bevont szakemberként kijelentem, hogy a szerzıdés teljesítésében személyesen részt 
veszek, illetve esetemben nem áll fenn olyan körülmény, amelyek a szerzıdés teljesítésben való 
részvételemet bármilyen szempontból kizárja. Kijelentem, hogy a rendelkezésre állásom olyan 
jogviszony alapján áll fenn, amely a szerzıdés teljesítésében való részvételemet, az ajánlattevı 
nyertessége esetén lehetıvé teszi, illetve biztosítja, hogy az általam ellátandó tevékenység 
vonatkozásában más személy irányába ezzel egyidejőleg, azonos kötelezettséget ne vállaljak. 
 
Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján. 
 

............................................. 
(aláírás a szakember részérıl) 



      FŐTÁV Zrt.                    Előminősítési dokumentáció 

39 / 46 oldal 

 
 

 
 

MELLÉKLETEK 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAIGAZOLÁSOK 
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KÉPZETTSÉGET, VÉGZETTSÉGET ÉS JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ 
DOKUMENTUM MÁSOLATOK 
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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK / KIÁLLÍTÁSRA JOGOSULT SZERVEZETTİL 
SZÁRMAZÓ TANÚSÍTVÁNYOK 
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ALÁÍRÁSMINTÁK / ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYOK / MEGHATALMAZÁSOK 
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FORDÍTÁS
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EGYÉB NYILATKOZATOK / ADATOK / TÉNYEK 
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MEGÁLLAPODÁS 
 

Megállapodás helyett csatolható a közös jelentkezık között létrejött elıszerzıdés, egyéb elızetes 
kötelezettségvállalás, amennyiben az legalább az alábbiakat tartalmazza: 

 
• a közös jelentkezık tagjainak kötelezettségvállalásra jogosultjainak megnevezését, 
•  közös jelentkezık tagjainak közös fellépése formájának ismertetését, továbbá, hogy a közös 

jelentkezıkrıl szóló megállapodás mire irányul  
• közös jelentkezık képviselıjének megjelölését azzal, hogy a képviselı korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi tagot képviselni az eljárásban  
• tartalmazza a közös jelentkezık tagjainak képviseletében tett jognyilatkozatokkal 

kapcsolatos aláírási mód ismertetését, 
• a tagok közötti tervezett feladatmegosztás ismertetését, 
• a közös jelentkezık tagjainak cégszerő aláírását. 

 
A benyújtott dokumentum akkor alkalmas az ajánlatkérı által elıírt joghatás kiváltására, ha az a 
benyújtás napján érvényes és hatályos, hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága 
nem függ felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve bontó feltételtıl. 
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