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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
1. AZ AJÁNLATTEVŐ ADATAI:
Név:
Székhely:
Képviselő neve, beosztása:
Telefon:
Fax:
E-mail:

2. AZ AJÁNLATTEVŐ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI AJÁNLATA
1.

Nettó ajánlati ár (HUF - egész
forint)

……………………….. HUF

A helyi hátrányos helyzetű
2. lakosok bevonása a kivitelezésbe
(Igen / Nem)

Igen / Nem

12 hónapos jótálláson felül vállalt
3. többletjótállás
ideje
(egész
hónap; maximum 36 hónap)

12 + ………………hónap

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján
……………………………………...
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet
Ajánlati nyilatkozat1
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Kijelentem, hogy a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívást,
Közbeszerzési Dokumentumokat, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett minden
további dokumentumot, - ide értve adott esetben a kiegészítő tájékoztatás(oka)t is megvizsgáltuk, azok feltételeit és rendelkezéseit fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk,
és mindezek alapján a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként kívánunk részt venni és
ajánlatot kívánunk benyújtani.
2. Kijelentem, hogy nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az eljárást megindító
felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a közbeszerzési eljárás során
keletkezett minden további dokumentumban rögzített feltételeknek, illetőleg az ajánlatunkban
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére.
3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlattételi felhívással vagy Közbeszerzési Dokumentumokkal, vagy azok bármely
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
4. Vállaljuk továbbá, hogy a szerződés megkötése
meghatározott ellenszolgáltatás fejében, az eljárást
Dokumentumokban, a közbeszerzési eljárás
dokumentumban rögzített feltételeknek, illetve
megfelelően, szerződésszerűen teljesítjük.

esetén a szerződést az ajánlatunkban
megindító felhívásban, a Közbeszerzési
során keletkezett minden további
az ajánlatunkban tett vállalásoknak

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös Ajánlattevők egyetemlegesen felelősek
mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése
során.
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján
……………………………………...
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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3. számú melléklet

Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 2
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényben foglalt alábbi kizáró okok.
Kbt. 62. § (1) bekezdés:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek
mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az Ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

2

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
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j) esetében az Ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az Ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,
és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés
terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes
megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata
megállapította.

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás
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4. számú melléklet
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 3
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot teszem:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
i) pontjának ib) alpontjában4 / 10. § g) pontjának gb) alpontjában5 foglalt előírásaira való
tekintettel
kijelentjük,
I.
1. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

vagy6
2. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
*
7

Fentiekre tekintettel nyilatkozunk,

3. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
és rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § ra-rd) pontja szerint definiált tényleges
tulajdonossal. Valamennyi tényleges tulajdonos8 nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban
mutatjuk be9:

3
4
5

Név:

……………………………

Állandó lakhely:

……………………………

Név:

……………………………

Állandó lakhely:

……………………………

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó!
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó!

Megfelelő pont aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
Megfelelő pont (3. vagy 4.) aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
8 Természetes személy
9 Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó!
6
7

7

vagy10
4. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
és nem rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti
definiált tényleges tulajdonossal.
II.
1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy nincsen olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

vagy11
2. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy a
………………………….….. (cégnév) …………………..…. (székhely) szervezet cégünkben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik. Nyilatkozom továbbá, hogy a ………………………….….. (cégnév)
…………………..…. (székhely) szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás

Amennyiben az 1-es pontban, valamint a 2-es és 3-as pontban foglaltak nem alkalmazandóak, úgy a 4-es pont kitöltése
a kötelező.
11 Megfelelő pont aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
8
10

5. számú melléklet
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat 12
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás

12

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
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6. számú melléklet
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat13
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi
részeinek teljesítéséhez kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
A közbeszerzés azon része(i)14, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kívánunk igénybe venni

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az
ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve
az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részeit is, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik15:
Az igénybe venni kívánt
alvállalkozó

Az igénybe venni
kívánt alvállalkozó
adószáma

A közbeszerzés azon része,
amelynek teljesítéséhez
alvállalkozót kívánunk
igénybe venni

3. Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
Munkanemek/feladatok
15 Amennyiben nem ismeri az igénybe venni kívánt alvállalkozót, azt egyértelműen (pl. áthúzással) jelölje!
13
14
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7. számú melléklet
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 16
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom
a(z) „Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk

a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény hatálya alá.
VAGY17
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint18
 mikrovállalkozásnak minősül.
 kisvállalkozásnak minősül.
 középvállalkozásnak minősül.
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő saját maga tekintetében köteles kitölteni.
Megfelelő aláhúzandó!
18 Megfelelő jelölendő!
16
17
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8. számú melléklet
Nyilatkozat
változásbejegyzési eljárás vonatkozásában19
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult
képviselője ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy Ajánlattevő vonatkozásában Cégbíróság előtt20
 változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.
 változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatom
…………………… oldalai tartalmazzák.

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás

19
20

Közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát.
A megfelelő jelölendő!
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9. számú melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosításról
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nyertes ajánlattétel esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezése szerint a
szerződéskötés feltételeként előírt teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést –
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – megkötjük, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat
kiterjesztjük jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munkákra. A felelősségbiztosításnak
minimum 15.000.000,- HUF/év és 8.000.000,- HUF/káresemény értékre kell vonatkoznia.
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY vagy ALÁÍRÁS-MINTA21

Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamennyi Ajánlattevő), nevében aláírásra
jogosult vezető tisztségviselő, valamint az ajánlatban lévő valamely egyéb nyilatkozatot aláíró alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet, vagy alvállalkozó nevében aláírásra jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány) (2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdésében meghatározott okiratok). A címpéldány lehet másolat is és a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. A
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti, hiteles másolati,
vagy egyszerű másolati példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak.
14
21

10. számú melléklet
A mellékelt elektronikus példányra vonatkozó nyilatkozat
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető)
formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti
megjelölésű ajánlat tartalmával.
KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás
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11. számú melléklet
A mellékelt üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat
a(z)
„Piactér felújítás Zsadányban TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00027 azonosító számú projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Nyilatkozunk, hogy az ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz.
2. Nyilatkozunk, hogy az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak,
ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk: ………………….. figyelemmel azonban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.
§ (3) bekezdésében foglaltakra.
Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

KELT: ……………………………, 2018. év ………… hó .… napján

……………………………………...
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN22
a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában

„Közös ajánlatot benyújtó Ajánlattevők esetében nyilatkozatot (konzorciális megállapodást) szükséges csatolni az
ajánlatban legalább a következő tartalommal:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, cégjegyzékszáma
- adott esetben közös Ajánlattevők megnevezése (konzorcium neve),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös Ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös
Ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevőket vezető tag megjelölése azzal, hogy a vezető tag korlátozás nélkül jogosult valamennyi
közös Ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az Ajánlatkérő
felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozat – a szerződés aláírása kivételével – tekintetében,
- a vezető tag, mint képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének a közös Ajánlattevők közötti koordinálásáért és a közös
Ajánlattevők általi végrehajtásáért,
- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése és a szerződéses árból való részesedésük mértéke
- valamennyi közös Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő
kiválasztásra kerülnek
- a közös Ajánlattevők nyertes Ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, hogy a szerződés hatályának
beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól, illetve, hogy a szerződés
hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól
- a megállapodás valamennyi közös Ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a közbeszerzési
eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevői nyilatkozatban (együttműködési megállapodásban) megjelölt
képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat kizárólag
a közös Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.”

22

Közös ajánlat benyújtása esetén csatolandó a megadott tartalommal.
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