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1. számú melléklet 

 
BORÍTÓLAP 

 

Ajánlatkérő neve: 
PÉCSI EGYHÁZMEGYE ÉS PÉCSI 

EGYHÁZMEGYE ÉS LÁNYCSÓKI RÓMAI 

KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

Címe (székhelye): 
7621 PÉCS, DÓM TÉR 2. és 7759 Lánycsók, 
Dózsa Gy. u .8. 

Közbeszerzés tárgya: 
Lánycsóki templom felújítása a VP1778410477 
projekt keretében 

Ajánlattevő pontos neve:  

Címe (székhelye):  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

E-mail címe:  

Cégjegyzék száma:  

Statisztikai számjele:  

Adószáma:  

A számlát vezető bank neve és számla száma:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:  
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2. sz. számú melléklet 
TARTALOMJEGYZÉK 

 

 Oldalszám 

BORÍTÓLAP (1 SZ. MELLÉKLET)  

TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)  

I. FEJEZET:   

1. FELOLVASÓ LAP (elektronikus űrlap) -- 

2. Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap) -- 

3. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 
(elektronikus űrlap) 

-- 

4. NYILATKOZAT a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 
(elektronikus űrlap) 

-- 

II. FEJEZET: KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE ÉS KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE 
SZERINTI DOKUMENTUM 

 

1. Ajánlattevő nyilatkozata alkalmassági feltételekről, valamint más szervezetek 
igénybevételéről (3. számú melléklet) 

 

2. Az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata az 
alkalmassági feltételekről (adott esetben) (4. számú melléklet) 

 

III. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK 

 

1. Ajánlati nyilatkozat (5. számú melléklet)  

2. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat 
a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdés igazolására (adott esetben) 

 

3. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)  

4. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra 
jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája 

 

5. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva (adott esetben)  

 

6. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

7. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1. pont szerinti szakemberről (6. 
számú melléklet) 

 

8. Az ajánlattételi felhívás II. 2.5. „Szakember többlettapasztalata” értékelési 
szempont vonatkozásában megnevezett, a felhívás III.1.3) pont M.2.1. 
alpontjában előírt szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt 
szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatát tartalmazó 
szakmai önéletrajza (7. számú melléklet) 

 

9. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás  
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10. Beárazott költségvetés  

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 
ESETBEN) Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a 
Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza! 

 

  

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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elektronikus űrlap 
 

FELOLVASÓLAP 

EKR-ben töltendő ki elktronikus űrlapként 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 alkalmassági feltételekről és más szervezetek igénybevételéről 

 
 

Lánycsóki templom felújítása a VP1778410477 projekt keretében  
tárgyban, a 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt 

közbeszerzési eljárás céljára 
 
 

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1 

Ajánlattevő neve  

Részvétel formája 
 Ajánlattevő 

 Közös Ajánlattevő 

Ajánlattevő székhelye  

Ajánlattevő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói 
igazolvány száma 

 

Ajánlattevő adószáma  

II. Rész: Más szervezetek erőforrásaira vonatkozó információ  

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
feltételeknek való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait? 

 Igen3 

 Nem 

3Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
(személyek) adatait. A táblázat következő pontja az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek 
(személyek) száma szerint szabadon bővíthető. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megjelölt alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek) 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az érintett szervezet (személy) kezességvállalási 
nyilatkozatát. 

Alkalmasságot igazoló szervezet(ek) 
(személy(ek)) adatai 

 

Gazdasági szereplő megnevezése  

Gazdasági szereplő székhelye  
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Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni 
vállalkozói igazolvány száma 

 

Gazdasági szereplő adószáma  

Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)  

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 
szervezet erőforrását az ajánlattevő igénybe veszi (a 
felhívás irányadó pontjának pontos megnevezésé-
vel) 

 

III. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági 
szereplő nem veszi igénybe (nem alkalmasságot igazoló alvállalkozók) 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik 
félnek?4 

 Igen4 

 Nem 

4Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő része a már ismert 
alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető. 

A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó 
bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység 
pontos meghatározásával) 

 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók adatai  

 

Gazdasági szereplő megnevezése  

Gazdasági szereplő székhelye  

Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni 
vállalkozói igazolvány száma 

 

Gazdasági szereplő adószáma  

Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni 
vállalkozói igazolvány száma 

 

Gazdasági szereplő adószáma  

A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó 
bevonására sor kerül 

 

IV. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ10 
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Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétellel kapcsolatos 
információk  

 

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont, 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ 
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont, 
Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek1: 

M.1./ 

 Igen 

 Nem 

 

Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában 
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkal-
massági feltétellel kapcsolatos információk  

 

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont, 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ 
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont, 
Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M.2./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek2: 

M.2.1./ 

 Igen 

 Nem 

M.2.2./ 

 Igen 

 Nem 

 

10a nyilatkozat IV. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, az ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni 
kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. 

                                            
1 A megfelelő rész kitöltendő 
2 A megfelelő rész kitöltendő 
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ZÁRÓ NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton 
nyilatkozunk, hogy: 

- társaságunk nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában meghatározott 
kizáró okok hatálya alatt,  

- a fenti I-IV. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot 
a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük. 

- nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan 
alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 ……………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 
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4. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
az alkalmassági feltételekről 

 
 

Lánycsóki templom felújítása a VP1778410477 projekt keretében  
tárgyban, a 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt 

közbeszerzési eljárás céljára 
 
 

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1 

Gazdasági szereplő neve  

Gazdasági szereplő székhelye  

Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni 
vállalkozói igazolvány száma 

 

Gazdasági szereplő adószáma  

Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)  

A nyilatkozatot aláíró személy neve  

1a nyilatkozat I-II. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni 

II. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ3 

Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétellel kapcsolatos 
információk 

 

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont, 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ 
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
ajánlattételi felhívás III.1.3.) 
Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M.1./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek3: 

M.1./ 

 Igen 

 Nem 

                                            
3 A megfelelő rész kitöltendő 
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Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M.2./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkal-
massági feltétellel kapcsolatos információk  

 

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont, 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ 
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában. 

 

Ezennel nyilatkozom arról, az 
ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont, 
Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M.2./ pontjában 
meghatározott műszaki, illetve 
szakmai alkalmassági 
követelmények teljesülnek4: 

M.2.1./ 

 Igen 

 Nem 

M.2.2./ 

 Igen 

 Nem 

 

3a nyilatkozat III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is 
csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt szolgáltatnia. 

 

 
ZÁRÓ NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton 
nyilatkozunk, hogy: 

- a fenti I-II. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a 
hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük. 

-  az általunk igazolt, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 ……………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 

                                            
4 A megfelelő rész kitöltendő 
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5. számú melléklet 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 

Lánycsóki templom felújítása a VP1778410477 projekt keretében   
tárgyban, a 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § 1) bekezdés szerinti, nyílt 

közbeszerzési eljárás céljára 
 
 
Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult – az ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 
áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy: 

- jelen közbeszerzési eljárásban kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat 
elkészítése során azokat figyelembe vettük 

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 26. § foglaltak szerinti az ajánlattételi felhívásban előírt  

építési-szerelési biztosítást megkötjük/ 

a meglévő építési-szerelési biztosításunkat kiterjesztjük jelen projektre5, 

- Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlattétel során informálódtunk azon a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, 

Kijelentjük továbbá: 
- tudomással bírunk arról, hogy amennyiben ajánlati felhívás VI.2. pontban (További 
információk, Biztosítás) előírt, építési építés-szerelési munkára vonatkozó, valamint tervezési 
tevékenységre vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési 
biztosítással szerződéskötés időpontjában nem rendelkezünk, úgy az a szerződéskötéstől való 
visszalépésnek minősül, és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni. 
 

- az ajánlati felhívás III.1.3.) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. / pontjában, 
valamint VI.2.) pont (További információk, Szakemberekre vonatkozó további előírások )(KD-ben 
lévő AF-ben) foglaltak alapján nyilatkozom továbbá: 

- nyertességünk esetén a bemutatott és megajánlott szakember(ek) a 
kamarai/miniszteri nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni 
fog(nak); 

- a - magyarországi kamarai regisztrációval nem rendelkező vagy az ajánlattételi 
határidőben érvényes kamarai regisztrációval rendelkező, de a szerződéskötésig az 
érvényességi ideje tekintetében lejáró - szakember az érvényes kamarai 
nyilvántartásba vétellel illetve az érvényességi idő tekintetében meghosszabbítással a 
szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak); 

- tudomásul vesszük, a fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása 
a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § 
(4) bekezdése alapján eljárni; 

 

                                            
5 A nem kívánt rész törlendő, vagy a kívánt rész aláhúzással jelölendő! 
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Nyilatkozom továbbá az alábbiakról: 
A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy tudomásul veszem,  
 

- a szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó 
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására csak akkor vehetem igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a 
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az 
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. 
 

- A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy a szakmai tevékenység 
végzésére való követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha 
az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan szervezeti tagság 
kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ bekezdés szerint csatolt kötelezettségvállalás ezt 
támasztja alá. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az 
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás 
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ……………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 
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6. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés b) pontja, 
valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében 

Lánycsóki templom felújítása a VP1778410477 projekt keretében  
tárgyban, a 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt 

közbeszerzési eljárás céljára 
 

 
Alulírott ………………………………… mint a(z)…………………………………………… 
(székhely:……………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) 
ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy a(z) ……………………………… mint Ajánlattevő/közös 
Ajánlattevő/Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet6 rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
III.1.3. pontjában meghatározott alábbi szakemberekkel, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:  
 

Név Végzettség 
A szerződés teljesítésekor 

betöltendő funkció 

   M..2.1./ pont 

 
Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 
A szakemberek- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn – túli többlet tapasztalatát 
alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint: 

 a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai TÖBBLET tapasztalatot (a szakmai 
tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajza, amely 
tartalmazza a szakember műemlék épületen végzett építési és /vagy felújítási és/vagy 
bővítési és/vagy átalakítási munka során szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot 
év/hónap pontossággal, és– adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is. 

 
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági 
követelmények teljesülése (végzettség, képzettség), továbbá a 3. értékelési szempont szerinti 
szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága (felolvasó lapon 
feltüntetett többlettapasztalat mértéke). 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ……………………………………………… 
 (cégszerű aláírás) 

                                            
6  Nem kívánt rész törlendő! 
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7. számú melléklet 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

TÖBBLETTAPASZTALATRÓL 

Az ajánlattételi felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1./ pontban rögzített 
szakember vonatkozásában 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

 

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

Korábbi/jelenlegi munkahelyek 
ismertetése, kezdési és befejezési 

időpontjai 
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 
A szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba - kamarai névjegyzékbe- vétel 

esetén a bejegyzés alapjául szolgáló tapasztalat záró időpontja: ……… év …….. hó …..nap 

 

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

Korábbi 
projektek 

ismertetése, 
kezdési és 
befejezési 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok 
felsorolása 

műemlék épületen végzett építési és 
/vagy felújítási és/vagy bővítési 
és/vagy átalakítási munka során, 

 

Gyakorlati idő 

(egész hónap) 
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(év/hónap) az alkalmassági 
minimumkövetelményként előírt 
szakmai tapasztalatot meghaladó 
többlet szakmai tapasztalatának 

mértéke 

 

 

   

   

   

   

az alkalmassági 
minimumkövetel
ményként előírt 

szakmai 
tapasztalatot 
meghaladó 

többlet szakmai 
tapasztalatának 

mértéke szakmai 
önéletrajz alapján 

összesen 

 (egész hónap) 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………… 

 (saját kezű aláírás) 
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IV./2. JELEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATKÉRŐ 
ÁLTAL A KBT. 69. § (4)-(8) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ UTÓLAGOS IGAZOLÁSI 

KÖTELEZETTSÉG KÖRÉBEN A FELKÉRT GAZDASÁGI SZEREPLŐ RÉSZÉRŐL 
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK  

 
 
 

Amennyiben Ajánlattevő nem nyilatkozattal igazolta alkalmasságát
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8. számú melléklet 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

(UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN) 

 

 Oldalszám 

TARTALOMJEGYZÉK (8. SZÁMÚ MELLÉKLET)  

I. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

1. Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül 
szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de 
maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített 
munkáit ismertető, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése 
szerint kiállított referenciaigazolás (9. számú melléklet) 

 

2. Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)  

3. Szakmai önéletrajzok (az alkalmasság körében előírt minimumtapasztalatról)(10. 
számú melléklet) 

 

4. Szakemberek végzettségét igazoló okiratok  

5. Szakemberek nyilatkozata a rendelkezésre állás tekintetében (11. számú 
melléklet) 

 

II. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 
ESETBEN) Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a 
Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza! 

 

  

III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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10. számú melléklet 

REFERENCIAIGAZOLÁS 

(minta) 

Lánycsóki templom felújítása a VP1778410477 projekt keretében  
tárgyban, a 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás céljára 

 
Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely: ………………………………) cégjegyzésre 
jogosult/aláírásra jogosult7 képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….) az alábbi 
kivitelezési munkákat végezte az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon: 

 

A kivitelezés tárgya, leírása8 a 
teljesítés azon jellemzői, amelyekkel 
az adott alkalmassági feltételnek való 

megfelelés igazolható 

Teljesítés ideje 
(időtartama)  

[év/hó/nap - év/hó/nap], 
teljesítés helye 

A műszaki átadás-
átvétel lezárásának 

időpontja 
[év/hó/nap] 

A referencia tárgyára 
vonatkozó mennyiségi 

adatok / a saját 
teljesítés arányát9 

M.1./    m2 

 

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai: 

Kapcsolattartó neve:___________________________ 

Telefon:____________________________________, Fax:_______________________________________ 

E-mail:_____________________________________ 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ……………………………………………. 
  (szerződést kötő másik fél  
    képviselőjének aláírása) 

                                            
7 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! 
8 Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát 
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia). 
9
 A saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan 
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11. számú melléklet 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS III.1.3. PONT M.2. PONT ALPONTJAIBAN 

ALKALMASSÁGI FELTÉTELKÉNT MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS SZAKMAI 

TAPASZTALATRÓL 

 

A III.1.3. M.2……./ PONT VONATKOZÁSÁBAN10 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

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

Korábbi/jelenlegi munkahelyek 
ismertetése, kezdési és befejezési 

időpontjai 
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai/miniszteri 
nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem 
szükséges, jelen nyilatkozat „szakmai gyakorlat igazolása” rovatának kitöltése mellőzhető, azokat 
az érvényes jogosultság igazolja. Fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott 
jogosultság fennállása ellenőrizhető. 
 
Elektronikus elérési út: ……………. 

                                            
10

 Kérjük az M.2./ pont megfelelő alpontját beírni szíveskedjenek! 
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A szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba - kamarai névjegyzékbe- vétel 

időpontja: ……… év …….. hó …..nap 

(Kizárólag abban az esetben, amennyiben a Szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai 
nyilvántartásba vétellel- kamarai névjegyzékbe- vétellel rendelkezik) 
 
 

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat 
ismertetése a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vagy a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 

alapján 

Kizárólag abban az esetben, amennyiben a Szakember a szakmagyakorlási 
jogosultságot igazoló kamarai/miniszteri nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik 

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

Korábbi 
projektek 

ismertetése, 
kezdési és 
befejezési 
időpontjai 

(év/hónap) 

Gyakorlati idő 

(hónap) 

Ellátott funkciók 
és feladatok 
felsorolása 

 

 

   

   

   

   

   

összesített 
gyakorlati idő a 

szakmai 
önéletrajz alapján 

(egész hónap) 
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11. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 
 
Alulírott……………………………………, mint a(z) ……………………………………… 
Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet11 által ajánlott 
…………………… szakember12 kijelentem, hogy részt veszek a Pécsi Egyházmegye és a 
Lánycsóki Római Katolikus Plébánia által Lánycsóki templom felújítása a VP1778410477 projekt 
keretében tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban.  
 
 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ………………………………… 
 (sajátkezű aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Nem kívánt rész törlendő! 
12  A szakterületnek megfelelően kitöltendő! 
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A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (4) bekezdés alapján Az EKR rendszerben ellenjegyezte: 
 
 

Dr. Turi Ákos 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 


