
Nyilatkozat a kizáró okokról  
 
 
 
 

……………. (képviselő neve), a  ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában nem állnak fenn a „Bel- és 

csapadékvíz rendszer felújítása, kialakítása Mezőzombor Községben” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindulásakor hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott 

kizáró okok és azok az eljárás során sem következtek be. 

 
Kelt, 

 Cégnév 
Ajánlattevő 

(Cégszerű aláírás) 
 



A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető/építésvezető szakember szakmai 
önéletrajza 

 
A szakember kamarai száma (amennyiben már rendelkezik):……….……………. 

A szakember MV-É/MV-É-R kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultságának érvényességi 
dátuma: …………………………. 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Életkor:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

 

VÍZÉPÍTÉS KIVITELEZÉS IRÁNYÍTÁSÁBAN SZERZETT SZAKMAI 
GYAKORLAT IDŐTARTAMÁNAK BEMUTATÁSA 

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

A sorok száma bővíthető.) 

Korábbi legfontosabb projektek és az 
azokban szerzett szakmai gyakorlat 
időtartamának megjelölése (-tól, -ig) 

( ) 

Ellátott funkció, feladat, beosztás, 
munkakör 

(pl. előkészítő/művezető/felelős műszaki vezető, 
építésvezető, műszaki ellenőr) 

ismertetése 

……....-tól (év/hónap) …..…-ig (év/hónap) 

összesen: … hónap 

 

……....-tól (év/hónap) …..…-ig (év/hónap) 

összesen: … hónap 

 

……....-tól (év/hónap) …..…-ig (év/hónap) 

összesen: … hónap 

 

……....-tól (év/hónap) …..…-ig (év/hónap) 

összesen: … hónap 

 

Magasépítési szakmai gyakorlat időtartama összesen: ……………… hónap 
 

Kijelentem, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és részt kívánok venni a 
 

„Bel- és csapadékvíz rendszer felújítása, kialakítása Mezőzombor Községben” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében, melyre 
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottam. 
 



Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályoznák. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

 

 

Kelt:  

 

 ……………………………………… 

 szakember sajátkezű aláírás 



 
NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 
……………. (képviselő neve), a  ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője 
a „Bel- és csapadékvíz rendszer felújítása, kialakítása Mezőzombor Községben” tárgyú 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy ajánlattevő 
 
A/ rendelkezik olyan felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 

25.000.000.-HUF/káresemény, illetve állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott 
időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 100.000.000.- 
HUF mértéket és ezt nyertessége esetén kiterjeszti a „Bel- és csapadékvíz rendszer 
felújítása, kialakítása Mezőzombor Községben” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
elvégzendő kivitelezésére vagy a felelősségbiztosítási szerződése automatikusan ki fog 
terjedni erre a munkavégzésre. 

 
vagy1 

 
B/ vállalja, hogy nyertessége esetén a vállalkozási szerződés aláírásáig olyan felelősségbiztosítási 

szerződést köt a „Bel- és csapadékvíz rendszer felújítása, kialakítása Mezőzombor 
Községben” tárgyú közbeszerzési eljárásban elvégzendő felújítás kivitelezése 
vonatkozásában, amelynek fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 25.000.000.-
HUF/káresemény, illetve állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra 
kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 100.000.000.-HUF 
mértéket és erről a kötvény másolatát benyújtja ajánlatkérő részére a vállalkozási szerződés 
aláírásáig. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 

Cégnév 
Ajánlattevő 

(Cégszerű aláírás) 
 
 

                                                 
1 Az ajánlattevőre irányadó rész (A, vagy B) kiválasztandó, a másik részt pedig ki kell törölni (backspace). 


