1.sz. minősítési formanyomtatvány
FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó telefaxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Ajánlattevő bankszámlaszáma:

Az ajánlat tárgya:

„Szín Község hivatalának energetikai korszerűsítése”

projekt kivitelezési munkái.

1. Egyösszegű ajánlati ár (Ft)
Nettó:

………………….Ft

ÁFA 27 %:

………………….Ft

Bruttó:

………………….Ft

2. Jótállási idő
(min.: 18 hónap, max.: 36 hónap)

…………………….. hónap

…………………….. 2018. ……………… hó …… nap

............................................
cégszerű aláírás

2.sz. minősítési formanyomtatvány

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdésére figyelemmel

Alulírott ……………………………..(név) az ………………………….(cég megnevezése)
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője
az alábbi nyilatkozatot teszem:
„Szín Község hivatalának energetikai korszerűsítése” projekt kivitelezési munkái
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában, valamint
az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott
követelményeket megismertük, a felhívás és dokumentáció feltételeit – beleértve a
szerződéses feltételeket is - elfogadjuk.
Nyertességünk esetén készek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, az
ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mellett.

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi
határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk érvényben, az addig ránk
nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

…………………….. 2018. ……………… hó …… nap

………………..…………………...
cégszerű aláírás

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az
ajánlathoz.

3.sz. minősítési formanyomtatvány
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel

Alulírott……………………….., mint a(z) …………………………………………………….
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ……………………………………………………….. ajánlattevő a kis – és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.) 2-3.
§-ai értelmében
mikro- / kis- / középvállalkozásnak∗
∗ minősül.
nem tartozik a fenti törvény hatálya alá∗
∗
/A kis- és középvállalkozások meghatározása
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV),
valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - különkülön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában
meghatározott befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és
középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti
KKV-t kell érteni./

…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

…………………………………..
cégszerű aláírás
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz.

4.sz. minősítési formanyomtatvány

Nyilatkozat a kizáró okokról
(Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők külön-külön teszik meg)
csatolni kell az ajánlathoz.)

részéről

Alulírott …………………………….. mint a(z) ………………………………….. cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Nyilatkozom továbbá, hogy cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

……..………………......
cégszerű aláírás

5.sz. minősítési formanyomtatvány

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Alulírott …………………………….. mint a(z) ………………………………….. cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az
…………………………………..(cége megnevezése) mint
Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, akinek

 NINCS - a fent megnevezett szervezetnek - a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa

 VAN - a fent megnevezett szervezetnek - a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, melyet az alábbiakban
adom meg:
Szervezetünk tényleges tulajdonosai
Tulajdonos neve

Állandó lakóhelye

1.
2.
3.
Nyilatkozom továbbá az alábbiakról (A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!):
a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
cégünkben közetetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
b) cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik a
………………(jogi személy vagy szervezet neve,
székhelye)
c) A b) pontban megnevezett jogi személy(ek), illetve szervezet(ek) vonatkozásában a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.
…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

…………………………………..
cégszerű aláírás
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz.

6.sz. minősítési formanyomtatvány

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében
(Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők külön-külön teszik meg) részéről csatolni
kell az ajánlathoz.)

Alulírott, mint
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője:
1. Kijelentem, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni
alvállalkozót.*

VAGY
2. Kijelentem, hogy
alvállalkozót.*

a

közbeszerzés

teljesítéséhez

igénybe

kívánunk

venni

*Az 1., és 2. pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó.
Amennyiben a 2. pont került megjelölésre, úgy kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi pontokat is:

3. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez kívánok alvállalkozót
igénybe venni:
A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót
veszünk igénybe

4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont
A fent megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók

…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

…………………………………..
cégszerű aláírás

7.sz. minősítési formanyomtatvány

NYILATKOZAT
Változásbejegyzési eljárásról

(Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők külön-külön teszik meg) részéről csatolni
kell az ajánlathoz.)

Alulírott …………………………….. mint a(z) ………………………………….. cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattevővel kapcsolatban cégbírósági változásbejegyzési
eljárás
•

Nincs folyamatban*

•

Folyamatban van*

*A megfelelő rész aláhúzandó.

…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

…………………………………..
cégszerű aláírás

8.sz. minősítési formanyomtatvány

Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén
Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, kérjük adja meg az alábbi
adatokat:

Alulírott ……………………………. (mint a(z) …………………………………(szervezet
neve, székhely) aláírásra jogosult képviselője), továbbá
alulírott ……………………………. (mint a(z) …………………………………(szervezet
neve, székhely) aláírásra jogosult képviselője), továbbá
alulírott ……………………………. (mint a(z) …………………………………(szervezet
neve, székhely) aláírásra jogosult képviselője)

A „Szín Község hivatalának energetikai korszerűsítése” projekt kivitelezési munkái
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséért
egyetemlegesen fogunk felelni és felhatalmazzuk az alábbi szervezetet
Név:

…………………………………………………………………………………………..

A vezető cég neve: ………………………………………………………………………………….
A vezető cég címe: ………………………………………………………………………………….
A vezető cég képviselője: ……………………………………………………………………………
Telefon:

…………………………………

Telefax: …………………………………………

E-mail:

…………………………………………………………………………………………..

a következőkre:
- A jelen közbeszerzési eljárásban a nevünkben való eljárásra,
- a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő részére megküldeni kívánt iratok
fogadására.

…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

…………………………………
aláírás

………………………………… …………………………………
aláírás
aláírás

9.sz. minősítési formanyomtatvány

NYILATKOZAT

Alulírott, mint
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője:
n y i l a t k o z o m,

hogy nyertességünk esetén, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű
építési-szerelési

felelősségbiztosítási

felelősségbiztosításunkat

szerződést

kötünk,

kiterjesztjük az ajánlattételi

vagy

a

meglévő

felhívásban előírtaknak

megfelelően.

…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

…………………………………..
cégszerű aláírás

