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Benyújtandó iratok jegyzéke

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

NYILATKOZAT fordításról

NYILATKOZAT megajánlott áru műszaki paramétereiről

NYILATKOZAT bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról

NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről

NYILATKOZAT felelősségbiztosítás tekintetében

NYILATKOZAT szakmai felelősségbiztosítás tekintetében

NYILATKOZAT ajánlati biztosítékokról

NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

Ajánlattételi szakasz, Bírálati
szakasz

NYILATKOZAT üzleti titokról

NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

Ajánlattételi szakasz, Bírálati
szakasz

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakasz, Bírálati
szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Melyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Bugyi Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Bugyi NKÖ orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás - 
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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E35 - Felhívás ajánlattételre szakasz



EKR001575352019

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, 
állandó lakóhely):

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

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

Nyilatkozat

Nyilatkozat kizáró okokról

szerinti kizáró okok hatálya alatt.

a szervezet nem áll a Kbt.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

kizáró okok fenn nem állásáról

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó 
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, 
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a szerződéstervezettel 
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa
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Kbt. 66. § (6) bek.

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben meghatározott részek (tevékenységek) 
tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét (

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (
tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

Nyilatkozat

Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek megfelelünk, a
szerződés teljesítésére alkalmasak vagyunk.

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményekre vonatkozóan

Ajánlattevő nyilatkozata

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

szervezet vonatkozásábanNyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

a szervezet olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs
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Nyilatkozat ajánlati biztosítékokról

Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírt biztosítéko(ka)t a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott határidőig rendelkezésre bocsátjuk.

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

Nyilatkozat üzleti titokról

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozat üzleti titokról

Kbt. 65. § (7) bek.

Továbbá nyilatkozom, hogy csatoljuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (ide nem értve a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti esetet), amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése során, továbbá a Kbt. 65. § (12) bekezdés értelmében 
a kapacitás rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő meghatalmazása csatolásra kerül.

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, 
illetve az alkalmassági követelmény száma

Szervezet/személy neve, székhelye/lakhelye

gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy
személyre kíván támaszkodni:

Nyilatkozom, hogy a

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

Nyilatkozat

A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel 
összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe

A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó 
neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés 
benyújtásakor ismert)

tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
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Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem

az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a 
szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára és a teljesítés alatt folyamatosan 
fenntartjuk.

az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés 
teljesítésének teljes időtartamára felelősségbiztosítást kötünk és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig,

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás tekintetében

Nyilatkozat szakmai felelősségbiztosítás tekintetében

A szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást az ajánlat részeként csatolom.

Szakmai felelősségbiztosítás fedezetének mértéke

Szakmai felelősségbiztosítás összefoglaló leírása

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt szakmai felelősségbiztosítással az alábbiak szerint 
rendelkezünk:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Ajánlattevő nyilatkozata szakmai felelősségbiztosítás tekintetében

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

készfizető kezesség biztosításával,

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával,

a pénzösszeg az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt ajánlati biztosítékot az alábbiak szerint bocsátja ajánlattevő rendelkezésre:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Ajánlati biztosítékról szóló nyilatkozat
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Nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről

Leírás (Típus /Gyártó)

Megajánlott eszköz neve

Ssz.

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációkban meghatározott eszközökkel kapcsolatban előírt 
minimális követelmények az alábbiak alapján teljesülnek.

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről

Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról

Eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre 
való megfelelés részletes bemutatása

Végzettség/képzettség

Név

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott 
szakember(ek) az alábbi szakmai tapasztalattal rendelkeznek:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakember(ek) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak 
állni.

Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

A szakember neve

Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában az alábbiakban felsorolt szakember(eke)t 
kívánom bemutatni, valamint nyertességünk esetén bevonni a szerződés teljesítésébe:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek



EKR001575352019

Nyilatkozat összeállító

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ

Részvételi jelentkezés

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Hivatalos neve Automatikusan töltődő
szöveg Igen Nem Igen

Székhely irányítószám Automatikusan töltődő
szöveg Igen Nem Igen

Város Automatikusan töltődő
szöveg Igen Nem Igen

Cím Automatikusan töltődő
szöveg Igen Nem Igen

Adószám Automatikusan töltődő
szöveg Igen Nem Igen

(1 of 1)

1. Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

További közbeszerzési dokumentumok

AD_SZERZODES 
tervezet_Bugyi_orvosi 
szolgálat_EKR.pdf

Közbeszerzési dokumentumok és 
megbízási szerződéstervezet

Közbeszerzési dokumentáció

RD_SZERZODES 
tervezet_Bugyi_orvosi 
szolgálat_EKR.pdf

Közbeszerzési dokumentumok és 
megbízási szerződéstervezet

Közbeszerzési dokumentáció

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Nyilatkozat fordításról

Nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum 
tartalmával teljes mértékben megegyezik.

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Felelős fordításról szóló nyilatkozat

Származási helye

Részletek

Részletek



EKR001575352019

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség 
közigazgatási területén központi orvosi és 

gyermekorvosi ügyelet ellátására
Cím Nem Nem Igen

Nettó ajánlati ár: Ft/hónap (Az ajánlati ár 
tartalmazza a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által biztosított finanszírozást is)

Szám Igen Nem Igen

Ajánlattételi felhívás III.1.3 M.II. 
alpontjában bemutatott ügyeletvezető 
szakorvos alkalmassági követelményen 
felüli többlet gyakorlata (tapasztalata) 

hónap mértékegységben (min. 0 hónap, max
. 60 hónap)

Szám Igen Nem Igen

Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás 
megküldését megelőző utolsó két 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott
eredményéről (P.I. alkalmassági feltétel)

Cím Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 
felhívás megküldését megelőző utolsó két 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott
eredménye az alábbi volt:

Magyarázat Nem Nem Nem

Felhívás megküldését megelőző első üzleti 
év: Szám Igen Nem Nem

Felhívás megküldését megelőző második 
üzleti év: Szám Igen Nem Nem

Nyilatkozat szakmai felelősségbiztosítást 
alátámasztó dokumentum csatolásáról (P.II. 

alkalmassági feltétel)
Cím Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy ajánlatunk 
mellékleteként a részvételi szakaszban 

megjelölt felelősségbiztosítást alátámasztó 
igazolást csatolom:

Logikai Igen Nem Nem

Nyilatkozat referenciákról (M.I. 
alkalmassági feltétel) Cím Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 
megelőző három évben (36 hónapban) az 

alábbi referenciákkal rendelkezünk:

Magyarázat Nem Nem Nem

A teljesítés ideje (év/hónap/nap 
pontossággal feltüntetett kezdési és 

befejezési dátum megadásával) és helye:
Szöveg Igen Nem Nem

A szerződést kötő másik fél megnevezése: Szöveg Igen Nem Nem

A szolgáltatás tárgya, megnevezése, az 
alkalmassági igazolásához szükséges főbb 

adatok (olyan részletezettséggel, hogy abból
az alkalmassági feltétel szerinti alkalmasság

megállapítható legyen):

Szöveg Igen Nem Nem

12 havi ellenszolgáltatás értéke: Szám Igen Nem Nem

Saját teljesítés aránya %-ban: Szöveg Igen Nem Nem

Nyilatkozunk, hogy a fent bemutatott 
referenciákra vonatkozó teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.

Magyarázat Nem Nem Nem

Nyilatkozat a részvételi szakaszban 
bemutatott szakemberek végzettségét, vagy

képzettségét, szakmai tapasztalatát 
bemutató igazolások benyújtásáról (M.II. 

alkalmassági követelmény)

Cím Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy a részvételi szakaszban 
az alkalmasság igazolásához bemutatott 

szakemberek végzettségét, képzettségét és 
szakmai tapasztalatát alátámasztó 

dokumentumokat ajánlatunk részeként 
csatoljuk:

Logikai Igen Nem Nem

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0
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Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Nyilatkozat a részvételi szakaszban 
bemutatott, a teljesítéshez rendelkezésre 
álló eszközöket, berendezéseket, illetve 

műszaki felszereltséget alátámasztó 
dokumentumokról (M.III. alkalmassági 

követelmény)

Cím Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy a részvételi szakaszban 
az alkalmasság igazolásához bemutatott, a 
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, 

berendezéseket, műszaki felszereltséget 
alátáamsztó dokumentumokat ajánlatunk 

részeként csatoljuk:

Logikai Igen Nem Nem
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