IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

AJÁNLATI NYILATKOZAT
A KBT. 66.§ (6) BEKEZDÉSEI TEKINTETÉBEN1
(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni)
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése)
………………………….
(ajánlattevő székhelye),
………………………….
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „Decsi Idősek Otthona
és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-201600012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretében tárgyában megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben a ....... részajánlati körben nyilatkozom, hogy az szerződés
teljesítése során alvállalkozót2:
nem veszünk igénybe
VAGY
igénybe veszünk
(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve)
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot is ki kell
töltenie:
1./ Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t
igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Közbeszerzés része(i)

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor
a) az alábbi alvállalkozók ismertek:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Az alvállalkozó neve és címe
Név: ……………………..
Cím: ……………………..

A beszerzés azon része, mely tekintetében az alvállalkozó
bevonásra kerül
………………………………………………………….
……………………………………………………………

b) még nem ismert(ek) az alvállalkozó(k) személye.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről külön-külön csatolandó
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
„Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű,
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési
beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés
keretében tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Ajánlattevővel

szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró
okok.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében
Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „Decsi Idősek Otthona és
az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012
azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében megnevezés alatt

indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez az általam
képviselt Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, gazdasági szereplőt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

NYILATKOZAT
(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni)
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 114. § (2) bekezdésének
megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint az alkalmassági feltételekről
(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni)
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése)
………………………….
(ajánlattevő
székhelye)
nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „„Decsi Idősek Otthona és
az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012
azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében i szerződés keretében

tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben ...... részajánlati kör tekintetében
n y i l a t k o z o m,
hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények velünk szemben
teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni)
„Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű,
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési
beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés
keretében i szerződés keretében a ...... részajánlati kör tekintetében

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában:
nyilatkozom,
I./ az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet
kapacitására:
nem támaszkodunk
VAGY
támaszkodunk
(értelemszerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve)
II./ Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet kapacitására
támaszkodik úgy az alábbi nyilatkozatot is ki kell töltenie:
Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján3, hogy az alábbi kapacitást nyújtó
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet (név, cím)

Az alkalmassági feltétel4, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik (a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölése)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

A Kbt. 65. § (7) bekezdése: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és az Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset
kivételévelcsatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. (8) bekezdés: Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a
Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
4
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására
vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt aszolgáltatást, amelyhez e
kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a felhívásban előírt felelősségbiztosításról
Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a „Decsi Idősek Otthona
és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-201600012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében i szerződés keretében

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom,
hogya322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a felhívásban előírt mértékű és összegű
kivitelezői összkockázatú építés-és szerelésbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára rendelkezni fogunk és tudomásul vesszük, hogy abban az esetben, amennyiben a
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezünk az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az
ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Ajánlattevői nyilatkozat
a felelős műszaki vezetőről
„Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű,
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési
beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés
keretében i szerződés keretében

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése)a „Decsi Idősek Otthona és
az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012
azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében tárgyában kiírt

közbeszerzési eljárás során
nyilatkozom
hogy az általunk bevont felelős műszaki vezető(k) a kamarai névjegyzékbe történő aktív
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjában, a tevékenység végzéséhez
szükséges jogosultsággal pedig a beruházás megvalósításának teljes időtartama alatt aktív
nyilvántartott tagként rendelkezni fog(nak), illetve tudomásul vesszük, hogy a
nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg
Ajánlatkérő a szerződést.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint
(részajánlati körönként külön – külön kell csatolni)
„Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű,
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési
beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés
keretében i szerződés keretében

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a „Decsi Idősek Otthona
és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-201600012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében i szerződés keretében

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben a ...... részajánlati kör tekintetében

nyilatkozom
hogy ajánlatunk nyertessége esetén a felhívásban és a szerződésben meghatározott mértékű
biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőben a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerinti formában és tartalommal az Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátjuk.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)

