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Iratminták 
 
 
 
 

a  
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1138 Budapest, Váci út 182.)  
ajánlatkérő által indított 

 
 

„IntellAgent rendszer és ügyfélszolgálat 
szoftvertámogatása, karbantartása és kapcsolódó 

fejlesztések elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. számára” 

 

 

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) Második rész, 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 
 
 
 
 

EKR000823412018 
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IDE KELL BEILLESZTENI AZ ÁRRÉSZLETEZŐT 
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IDE KELL BEILLESZTENI AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT 
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MEGHATALMAZÁS 

Alulírott …………………………………………, mint a(z) .....…....................................................... 

(székhely: …..........................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi 

Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) 

Ajánlatkérő által indított „IntellAgent rendszer és ügyfélszolgálat szoftvertámogatása, 

karbantartása és  

kapcsolódó fejlesztések elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. számára” tárgyú közbeszerzési 

eljárás során az alábbiakra: 

- jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező, az EKR-be 

feltöltött dokumentumok nevemben történő aláírására** 

- információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására** 

- a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára 

nézve kötelezőnek ismer el** 

- ………..……….** 
** A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)! 

Meghatalmazó kötelezőnek ismer el az Ajánlattevőre vonatkozó, Meghatalmazott által tett 

mindennemű nyilatkozatot. 

…………………………, 201.. ………………………hó ……nap 
 
 

…………….……………………….. …………….……………………….. 

Meghatalmazó Meghatalmazott 

cégszerű aláírás aláírás 

 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 

Aláírás: ……………………………… Aláírás: ……………………………… 

Név: Név: 

Lakóhely: Lakóhely: 

Szig. szám: Szig. szám: 

 
 
Megjegyzés: 
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 

A Ptk. 3:116. §-ának (3) bekezdése értelmében „A cégvezető és a képviseletre jogosult munkavállaló képviseleti 
jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.”. 

Jelen nyilatkozat aláírt példányát becannelve szükséges az ajánlat részeként az EKR-be feltölteni. 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően 

 

Alulírott …………......................................, mint a(z) ……………………….…………….........  

(székhely: ........................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 

Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő 

által indított „IntellAgent rendszer és ügyfélszolgálat szoftvertámogatása, karbantartása 

és kapcsolódó fejlesztések elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. számára” tárgyú 

közbeszerzési eljárás a szerződés teljesítéséhez  

alvállalkozót igénybe veszek/nem veszek igénybe* 

Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az alábbiak is kitöltendők: 

a) a közbeszerzés következő része(i) teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

 ALVÁLLALKOZÁSBA ADNI KÍVÁNT MUNKÁK ISMERTETÉSE, MEGNEVEZÉSE 

1.  

2.  

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozók: 

ALVÁLLALKOZÓ NEVE ÉS CÍME 
A KÖZBESZERZÉSNEK AZ A RÉSZE (RÉSZEI), 
AMELYNEK TELJESÍTÉSÉBEN A MEGJELÖLT 

ALVÁLLALKOZÓK KÖZRE FOGNAK MŰKÖDNI 

  

  

 
…………………, 201.. ……………………hó……..nap 
 

………..…………...……………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

Megjegyzés:  

* Az érintett rész(ek) megjelölendő(ek)! 
A nyilatkozatot részenként szükséges megtenni.  

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tagok részéről, saját magukra 
vonatkoztatva külön-külön kell megtenni. 

Jelen nyilatkozat aláírt példányát becannelve szükséges az ajánlat részeként az EKR-be feltölteni. 
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 

1) Alulírott ..……………………………, mint a(z) …………….……………….……………......... 

........................... (székhely: ...................................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője ezennel kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, 

adat, tény, dokumentum, amelyet a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 182.) vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy 

megbízottja (a továbbiakban együttesen: „Fővárosi Vízművek Zrt.”) az „IntellAgent rendszer 

és ügyfélszolgálat szoftvertámogatása, karbantartása és kapcsolódó fejlesztések 

elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. számára” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán 

rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, Bizalmas Információnak tekintendő és minden 

ilyen Bizalmas Információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a Fővárosi Vízművek Zrt. 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy 

egyéb más célra felhasználni, mint az ajánlat benyújtása. 

2) A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi 

információkra: 

a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a 

Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy  

b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek 

voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy 

c) melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy 

amelyet nem köt titkossági megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. felé, vagy 

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé. 

3) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat aláírásától 

számított három év elteltével szűnik meg. 

 

 

 

…………………………, 201.. …………………………………hó ..…nap 
 
 

 

………………………………………… 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

Megjegyzés:  

Jelen nyilatkozat aláírt példányát becannelve szükséges az ajánlat részeként az EKR-be feltölteni. 


