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NYILATKOZAT
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁG
(valamennyi ajánlattal érintett rész esetében be kell nyújtani)

Alulírott, ………………………………….., mint a(z) ………………………………
(székhely: ………..) Ajánlattevő önálló képviseleti joggal felruházott képviselője az
ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállítások
tekintetében, az ajánlattételi felhívás 14.2. pontjában előírtak alapján az alábbi
referenciákkal rendelkezem:

Elvégzett szállítás
tárgyának rövid
leírása, olyan
részletezettséggel,
hogy abból az
alkalmassági
minimumkövetelményeknek való
megfelelés
megállapítható legyen

Ellenszolgáltatás
nettó összege

Teljesítés
ideje1

Nyilatkozat, hogy a
teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek
megfelelően történt-e2

Szerződést kötő
másik fél neve,
elérhetősége, a
teljesítésről
nyilatkozattételre
jogosult neve,
elérhetősége

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Megjegyzés:

1
2

Kezdés (év/hó/nap) – befejezés (év/hó/nap).
Igen/nem
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Amennyiben a fenti táblázat helyett referenciaigazolás(oka)t kívánnak becsatolni, kérjük, figyeljenek arra, hogy
a referenciaigazolás a megfelelő adatokat tartalmazza, és abból a megfelelőség megállapítható legyen, ennek
érdekében mellékelten csatoljuk a referenciaigazolás javasolt mintáját.

Referenciaigazolás minta3
… rész tekintetében
A szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve:
Megrendelő címe:
A szerződést teljesítő szállító megnevezése:
Szállító címe:
A teljesítés helye:
A teljesítés ideje
feltűntetésével):

(naptári

napban

megjelölt

"tól-ig"

időtartam

(év/hó/nap)

Ellenszolgáltatás nettó összege (pénznemet kérjük feltüntetni):
Az elvégett szállítás tárgyának rövid leírása (olyan részletezettséggel, hogy abból az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen):
Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e:
A teljesítésről nyilatkozattételre jogosult
neve:
címe:
elérhetősége (telefonszáma, faxszáma, e-mail címe):
dátum
aláírás

3

Minden egyes referencia esetében egyenként, külön-külön kell kitölteni ezt a formanyomtatványt, és referenciát
igazoló megrendelőnek, vagy a referenciamunkát végző vállalkozónak kell aláírnia ezt a formanyomtatványt.
A referenciaigazolások akkor fogadhatók el, ha azokból kétséget kizáróan megállapíthatók az igazolt referencia
munka és az adott, előírt alkalmassági minimumkövetelmény közötti megfelelés.

