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NYILATKOZATMINTÁK 

 

 

AZ ALÁBBI NYILATKOZATMINTÁK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. AZOK 

VÁLTOZATLAN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA AZ AJÁNLATTÉTEL 

SORÁN AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZŐ! A MELLÉKELT 

NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, HOGY 

AZOK TARTALMÁT A MINDENKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI 

ELŐÍRÁSOKKAL EGYEZTETNI SZÍVESKEDJENEK! ENNEK ELMARADÁSÁBÓL 

EREDŐ HIÁNYOSSÁGOKÉRT, VAGY EGYÉB HIBÁKÉRT A FELELŐSSÉG 

TELJES MÉRTÉKBEN AZ AJÁNLATTEVŐT TERHELI! AJÁNLATKÉRŐ A 

FENTIEKRE TEKINTETTEL AZ AJÁNLATNAK A MELLÉKELT 

NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ ESETLEGES 

ÉRVÉNYTELENSÉGE MIATTI FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA! KÉRJÜK A FENTIEK 

SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 
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Felolvasó lap 

 

Debreceni Vízmű Zrt. 

„Földgáz beszerzés a Debreceni Vízmű Zrt. részére 2016-2017” 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):  

Telefon:  

Telefax:  

Kijelölt kapcsolattartó személy neve:  

Levelezési címe:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail cím:  

Közös ajánlattétel esetén:  

közös ajánlattevők neve(i), székhelye(i):  

Telefon:  

Telefax:  

Kijelölt kapcsolattartó személy(ek) neve, 

elérhetőségei: 
 

Ellenszolgáltatás összege:  

[földgáztermék ára + rendszerhasználati ár 

(280.480 gnm3 gázmennyiségre)]:   

[ÖSSZEG] Ft + ÁFA 

 

 

 .............................................. , 2016.  .........................  

 

 

 

 

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

  cégszerű aláírás 
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Tételes árajánlati lap A része 

 

Ajánlati ár: (A+B) 

[földgáztermék ára + rendszerhasználati ár összesen 

(280.480 gnm3 gázmennyiségre)]:      [ÖSSZEG] Ft + ÁFA 

A./Földgáztermék ára  

(280.480 gnm3 gázmennyiségre):      [ÖSSZEG] Ft + ÁFA  

 1MJ földgáz egységárának értéke:      [ÖSSZEG] HUF/MJ 

B./Rendszerhasználati ár összesen     [ÖSSZEG] Ft + ÁFA 

(280.480gnm3 gázmennyiségre) 

 

 

 

Magyarázat 

 

A földgáztermék árának a meghatározása úgy történik, hogy a jelen tételes árajánlati lapon az 

ajánlattevő által az ajánlattétel során meghatározott 1 MJ földgáz egységár értékének és 34 

MJ/gnm3 fűtőérték alapulvételével elsőként meg kell állapítani az egy gnm3 földgáz HUF 

ellenértékét, majd ezen ellenértéket kell megszorozni a fentiekben megadott Szerződött 

Földgázmennyiséggel.  

 

A rendszerhasználati ár meghatározása a B tételes árajánlati lapon a fentiekben megadott 

Szerződött Földgázmennyiségre jutó összesített  ellenérték 34 MJ/gnm3 fűtőértékkel számolva.  

 

A felolvasólapon feltüntetésre kerülő ajánlati ár a Szerződött Földgázmennyiségre eső, a 

fentiek szerint meghatározott földgáztermék ár és rendszerhasználati ár összege 
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Tételes árajánlati lap B része 

 

 

Magyarázat 

 

A rendszerhasználati ár meghatározása úgy történik, hogy a jelen tételes árajánlati lapon az 

ajánlattevő által az ajánlattétel során felhasználási helyenként meghatározott Kapacitásdíjak 

és Forgalmi díjak, valamint az egyes felhasználási helyekre eső 34 MJ/gnm3 fűtőértékkel 

számolt Szerződött földgázmennyiségek alapulvételével ajánlattevőnek meg kell határozni az 

egy felhasználási helyre jutó Rendszerhasználati ár HUF ellenértékét, majd az egyes 

felhasználási helyekre meghatározott Rendszerhasználati ár HUF ellenértékeket ajánlattevőnek 

össze kell adnia egymással. Az ajánlattevő által így összeadott Rendszerhasználati ár HUF 

ellenértékek jelentik a Szerződött Földgázmennyiségre jutó rendszerhasználati árnak azt a 

HUF ellenértékét, melyet ajánlattevőnek a tételes árajánlati lap A részében Rendszerhasználati 

ár összesenként fel kell tüntetnie. 

 

Ajánlattevő a tételes árajánlati lap B részének kitöltése során a piros színnel jelölt mezőket 

adja meg. 

 

 

Mellékelt táblázat szerint (Excell) 

 

Ajánlatkérő elvárása az alábbi feltételek teljesítése a nyertes ajánlattevő részére:  

– A dokumentáció I. sz. mellékletében megadott felhasználási helyeire vonatkozóan 

/szerződött földgázmennyiség m3 értékének meghatározása (QL) = 34,00 MJ/gnm3 

(15°C-on)/ mennyiségű földgáznak a szerződésben meghatározott áron történő szállítása, 

az ajánlatkérő által az I. sz. mellékletben megadott felhasználási helyeihez igazodóan.  

Az I. sz. melléklet a dokumentációhoz mellékelésre és azzal együtt átadásra kerül. 

– A földgáz mennyiségét, mint Szerződött Mennyiséget ajánlatkérő valamennyi 

felhasználási hely öszességében jelen dokumentációban  280.480 gnm3 értéken 

határozza meg, a felhasználási helyenként a szerződés időtartamára a dokumentáció I. 

sz. melléklete tartalmazza. A Szerződött Mennyiégtől ajánlatkérő mennyiségi átvétele + 

50 %-al, térhet el.  

– Az ajánlattevő az ajánlatkérő megbízása alapján és javára a területileg illetékes hálózati 

engedélyessel megköti a hálózat használati (elosztási) szerződést a szerződés 

időtartamára az ajánlatkérővel történt előzetes adategyeztetést követően. Ajánlattevő az 

ajánlatkérő, mint felhasaználó elosztóhálózat használati szerződéseinek összevont 

kezelésére köteles.   Ajánlatkérő az ellátásához szükséges rendszerhasználati kapacitások 

(nyilvántartott kapacitások) tekintetében való rendelkezési jogot átadja ajánlattevő 

részére és megbízza ajánlattevőt az I. sz. mellékletben megadott felhasználási helyek 

ellátásához szükséges mértékben ezek kezelésével és azzal, hogy a rendszerüzemeltetői 

engedélyeseknél ajánlettevő eljárjon az ajánlatkérő nevében. 

– A rendszerhasználati díjak elszámolása és közvetlen megfizetése a rendszerüzemeltetői 

engedélyeseknek ajálattevő által, mely díjakat továbbértékesített (közvetített) 

szolgáltatásként (kezelési és költségek, vagy egyéb díjak, árelemek felszámítása nélkül) 

továbbszámlázza az ajánlatkérőnek (rendszerhasználati díjak elszámolása a mindenkor 

hatályos jogszabályok szerint meghatározott hatósági áron történik), ellenőrzi és 

folyamatosan nyomonköveti a rendszerhasználati díjak elszámolását, alkalmazásuk 

helyességét. 

– A teljesítéssel érintett felhasználási helyek egésze vonatkozásában ajánlatkérő külön 

írásos meghatalmazása alapján a kereskedőváltás végrehajtásának díjmentes biztosítása 

2016.10.01. 06:00 órai időponttal, a végrehajtás során annak lebonyolításában 

ajánlatkérő nevében teljeskörűen eljár.  
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– A megkötött földgázvásárlási szerződés megszűnését követő legkésőbb 20 napon belül 

kiállított végszámlával, a végszámla kiállítását követő 30. napig elszámol az 

ajánlatkérővel a szerződés alapján teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével. 

 

Szerződött Földgázmennyiség és Havi Földgázmennyiség 

Az adott kereskedelmi időszakra vonatkozóan a meghatározott felhasználási helyekre 

vonatkozóan megadott Szerződött Mennyiségek havi megoszlását az I. sz. melléklet 

tartalmazza. (A földgázmennyiségek havi megoszlása tájékoztató adat, mely a felhasználás 

szerint, a szerződött földgázmennyiség eltérési értékhatára között változhat a szerződés 

időtartama alatt.)  
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I. RÉSZ: 

 

AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

a) megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a Kbt. szerinti dokumentumainak a 

feltételeit, valamint minden további feltételt, amely az eljárás során a Kbt. 56. §-a szerinti 

kiegészítő tájékoztatás(ok)ban szerepelt. Valamennyi formai és tartalmi követelmény, 

utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után és azok ismeretében, a 

meghirdetett feltételeket tudomásul véve teszünk ajánlatot a fent megjelölt közbeszerzési 

eljárásban. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, 

a szerződést az ajánlatban meghatározott  ellenértéken szerződésszerűen teljesítjük; 

b) elfogadjuk az eljárás közbeszerzési dokumentumainak részét képező szerződéstervezetet, 

szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául; 

c) amennyiben nyertes Ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést 

megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és az 

előbbiekkel összhangban az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 
 

Kifejezetten nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés aláírására, annak teljesítésére 

az előbbiek alapján ezennel a felolvasólapon feltűntetett ellenértéken kötelezettséget vállalunk. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény szerint az Ajánlattevő 

 középvállalkozásnak minősül. 

 kisvállalkozásnak minősül. 

 mikrovállalkozásnak minősül. 

 nem tartozik a törvény hatálya alá. 

(A megfelelő rész aláhúzandó! Kizárólag egy adatsor jelölhető meg!) 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 



8 

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

 

a) a közbeszerzésnek az alábbi része/részei teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

 

b) a közbeszerzés a) pontban meghatározott részei tekintetében igénybe venni kívánt és a 

jelen ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak (név és cím): 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

 

Név Cím 

  

  

  

  

 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ nem 

tartozik a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában rögzített kizáró 

ok vonatkozásában 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

gazdasági társaság:
1
 

a) szabályozott tőzsdén nem jegyzett, 

b) szabályozott tőzsdén jegyzett, 

továbbá, [az a) pont választása esetén]
 2

 

a) az általam képviselt gazdasági társaság tényleges tulajdonosa megismerhető, aki: 

név:………………………………. 

lakcím:…………………………. 

b) az általam képviselt gazdasági társaságnak nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

                                                           
1
 A megfelelő rész aláhúzandó. 

2
 Ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat szükséges; ha a 

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges. 
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Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 

Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 



12 

 

Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE 

BOCSÁTÓ SZERVEZET
3
) aláírásra jogosult képviselője, AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST 

RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET nevében a _____________________ [tárgyi 

eljárás megnevezése] tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, 

hogy AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET által 

igazolni kívánt alábbi alkalmassági követelmények teljesülnek
4
: 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 

a) az Ajánlattételi felhívás III.1.2. a) pontjában foglaltak, 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

a) az Ajánlattételi felhívás III.1.3. a) pontjában foglaltak, 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

                                                           
3
 A megfelelő rész aláhúzandó. 

4
 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Ajánlattevői nyilatkozat más szervezet kapacitására támaszkodásról  

  

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ a 

jelen nyilatkozatban alább megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet/szervezeteket 

(személyt/személyeket) kívánja igénybe venni a _____________________ [tárgyi eljárás 

megnevezése] közbeszerzési eljárásában az alábbi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés céljából: 

 

Az igénybe veendő kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek): 

Név:…………………………………. 

Székhely:……………………………. 

Az alkalmassági feltétel pontos megjelölése az ajánlattételi felhívás szerint: 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat szerződéstervezet elfogadásáról 

   
 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy eltekintünk saját 

szerződéses feltételeink alkalmazásától, és minden feltétel és korlátozás nélkül elfogadjuk az 

közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetet és szerződéses feltételeket a 

szerződéskötés alapjául. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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II. RÉSZ: 

 

AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 
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NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL 
 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve] (a továbbiakban 

AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
5
) aláírásra 

jogosult képviselője, AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ 

SZERVEZET nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE 

BOCSÁTÓ SZERVEZET közbeszerzés tárgya szerinti [földgáz értékesítésből 

(rendszerhasználati díjak nélkül)]a következőképpen nyilatkozom: 

 

KÖSZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI [földgáz értékesítésből (rendszerhasználati díjak 

nélkül)] - ÁFA NÉLKÜLI - ÁRBEVÉTEL 

 

ÉV NETTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft) 

   

   

  

 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

                                                           
5
 A nem megfelelő rész törlendő. 
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Nyilatkozat referencia vonatkozásában 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ [ajánlattevő / 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ / 

KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
6
) aláírásra jogosult 

képviselője, AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ 

SZERVEZET nevében a _____________________ [tárgyi eljárás megnevezése] tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az AJÁNLATTEVŐ / 

KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET az alábbi referenciával 

rendelkezik: 

 

A szerződést 

kötő másik 

fél 

megnevezése 

(név, 

székhely) 

Szerződés 

tárgya, a 

szerződési 

mennyiség 

(m3) 

Ellenszolgáltatás 

összege (nettó 

HUF) 

Teljesítés 

ideje és 

helye 

Teljesítés az 

előírásoknak 

és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

(igen/nem) 

A 

referenciát 

igazoló 

személy 

neve és 

elérhetősége 

Konzorciumi 

teljesítés 

esetén a saját 

teljesítés 

ellenértéke, 

műszaki 

tartalma 

       

       

       

 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  

 

                                                           
6
 A nem megfelelő rész törlendő. 


