IV. FELOLVASÓLAP ÉS NYILATKOZATMINTÁK

Az ajánlatkérő a jelen Dokumentációban irat-, és nyilatkozatmintákat bocsát az
ajánlattevők rendelkezésére az érvényes ajánlattétel megkönnyítése érdekében. Az
ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy főszabályként nem kötelező a jelen
Dokumentációban meghatározott irat-, és nyilatkozatminták alkalmazása, az csupán
ajánlott az ajánlattevőknek. Ahol az ajánlatkérő az irat-, vagy nyilatkozatminta
alkalmazását kötelezővé teszi, ott ezt külön előírásként egyértelműen feltünteti.
Amennyiben az ajánlattevő az irat-, vagy nyilatkozatminta mellőzésével kívánja ajánlatát
megtenni, az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő különösen ügyeljen az egyes
dokumentumok tartalmi és formai teljességére, illetve megfelelőségére.
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Felolvasólap

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő adatai1:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám2:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai3:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

1. RÉSZAJÁNLATI KÖR: NAGYKNIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZSIGMONDY VILMOS
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, ISKOLAÉPÜLET ÉS TORNATEREM:4

1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) (HUF)

nettó …………. Ft5

2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%) (%)

…….. %

3. Inverter itegrált
(IGEN/NEM)

DC

oldali

kapcsolóval

rendelkezik-e ……..

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon
bővíthető.
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük
külön is feltűntetni.
3 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
4
Ajánlattevőnek azt a táblázatot (táblázatokat) kell kitöltenie, amely részajánlati körre, vagy körökre kíván ajánlatot
tenni
5
Az 1. részajánlati kör vonatkozásában Ajánlattevőknek 2 árazatlan költségvetést szükséges kitölteniük a
mellékeltek szerint, amelyet követően ezen részajánlati kör kapcsán a felolvasólapon a két árazott
költségvetés nettó ajánlati árainak összegét szükséges feltüntetni.
1

2. RÉSZAJÁNLATI KÖR: NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZSIGMONDY
VILMOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, PETŐFI UTCA 5. TELEPHELY:

1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) (HUF)

nettó …………. Ft

2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%) (%)

…….. %

3. Inverter itegrált
(IGEN/NEM)

DC

oldali

kapcsolóval

rendelkezik-e ……..

3. RÉSZAJÁNLATI KÖR: NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ZSIGMONDY
VILMOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, ERDÉSZ UTCAI TELEPHELY:
1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) (HUF)

nettó …………. Ft

2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%) (%)

…….. %

3. Inverter itegrált
(IGEN/NEM)

DC

oldali

kapcsolóval

rendelkezik-e ……..

4. RÉSZAJÁNLATI KÖR: NAGYKANIZSAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM THÚRY
GYÖRGY SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj) (HUF)

nettó …………. Ft

2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%) (%)

…….. %

3. Inverter itegrált
(IGEN/NEM)

DC

oldali

kapcsolóval

rendelkezik-e ……..

Kelt: …………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………
cégszerű aláírás

Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére, valamint 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1., 2., 3., 4.6 része vonatkozásában

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve
értelmeztük, azokat elfogadjuk.

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció átvételét ezennel is igazolom. Ajánlatot
teszünk az Önök által specifikált, és az ajánlatunkban szereplő építési beruházásnak az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott elvárásoknak, a
szerződéstervezetben és a dokumentációban rögzített szakmai feltételeknek megfelelő
módon és feltételek szerint történő teljesítésére a jelen eljárás 1., 2., 3., 4.7 része
vonatkozásában.
Nyilatkozom a jelen eljárás 1., 2., 3., 4.8 része vonatkozásában, hogy a dokumentáció
mellékleteként szereplő szerződéstervezetet, az ajánlattételi felhívás feltételeit elfogadjuk,
valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére képesek és készek vagyunk, azt az
általunk megajánlott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig kötve
vagyunk ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak a fenti időpontig ránk nézve kötelező
érvényűek, és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.
Nyilatkozom továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint vállalkozásunk:
 nem tartozik a törvény hatálya alá;
 mikrovállalkozásnak,
 kisvállalkozásnak,
A nem kívánt eljárási rész száma törlendő!
 A megfelelő aláhúzandó! Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
7 A nem kívánt eljárási rész száma törlendő!
8 A nem kívánt eljárási rész száma törlendő!

A megfelelő aláhúzandó!
6



középvállalkozásnak

minősül.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentációt
és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem
közvetlenül nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Nyilatkozom a jelen eljárás 1., 2., 3., 4.9 része vonatkozásában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §-ában felsorolt kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

9

A nem kívánt eljárási rész száma törlendő!

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapján

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében10

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdésében leírtak szerint nyilatkozom, amely szerint:

Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
- tudomásul vettük.

1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat11
A.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
alábbi része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni12:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
A.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.
2.
A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat13
B.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak14:
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 1. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
 A megfelelő aláhúzandó! Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
11
Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot
kérjük aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.)
10

12

A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni!

13
Az ajánlattevőnek az B.1. és B.2. pont szerinti nyilatkozatokat abban az esetben kell megtennie, ha az A.1.
pontot töltötte ki. Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert alvállalkozók esetében kérjük a B.1. pontban az erre való
hivatkozást rögzíteni („az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó”.
14
Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó személye, úgy kérjük ezt a tényt
feltüntetni. A közbeszerzés azon része, amely vonatkozásában alvállalkózó igénybevételére sor kerül, ez esetben is
rögzítendő a táblázatban.

Alvállalkozó(k) neve

Címe (székhelye)

Utalás az A.1. pontban feltüntetett
közbeszerzési részre

B.2. A Kbt. 138. §-a (1) bekezdése alapján kijelentjük, hogy az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját teljesítésének
mértékét.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
___________________________
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapján

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részében15

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdésében leírtak szerint nyilatkozom, amely szerint:

Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
- tudomásul vettük.

2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat16
A.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
alábbi része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni17:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
A.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.
2.
A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat18
B.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak19:
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 2. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
 A megfelelő aláhúzandó! Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
16
Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot
kérjük aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.)
15

17

A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni!

18
Az ajánlattevőnek az B.1. és B.2. pont szerinti nyilatkozatokat abban az esetben kell megtennie, ha az A.1.
pontot töltötte ki. Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert alvállalkozók esetében kérjük a B.1. pontban az erre való
hivatkozást rögzíteni („az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó”.
19
Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó személye, úgy kérjük ezt a tényt
feltüntetni. A közbeszerzés azon része, amely vonatkozásában alvállalkózó igénybevételére sor kerül, ez esetben is
rögzítendő a táblázatban.

Alvállalkozó(k) neve

Címe (székhelye)

Utalás az A.1. pontban feltüntetett
közbeszerzési részre

B.2. A Kbt. 138. §-a (1) bekezdése alapján kijelentjük, hogy az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját teljesítésének
mértékét.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
___________________________
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapján

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részében20

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdésében leírtak szerint nyilatkozom, amely szerint:

Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
- tudomásul vettük.

3. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat21
A.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
alábbi része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni22:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
A.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.
2.
A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat23
B.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak24:
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 3. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
 A megfelelő aláhúzandó! Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
21
Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot
kérjük aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.)
20

22

A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni!

23
Az ajánlattevőnek az B.1. és B.2. pont szerinti nyilatkozatokat abban az esetben kell megtennie, ha az A.1.
pontot töltötte ki. Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert alvállalkozók esetében kérjük a B.1. pontban az erre való
hivatkozást rögzíteni („az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó”.
24
Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó személye, úgy kérjük ezt a tényt
feltüntetni. A közbeszerzés azon része, amely vonatkozásában alvállalkózó igénybevételére sor kerül, ez esetben is
rögzítendő a táblázatban.

Alvállalkozó(k) neve

Címe (székhelye)

Utalás az A.1. pontban feltüntetett
közbeszerzési részre

B.2. A Kbt. 138. §-a (1) bekezdése alapján kijelentjük, hogy az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját teljesítésének
mértékét.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
___________________________
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapján

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részében25

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdésében leírtak szerint nyilatkozom, amely szerint:

Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
- tudomásul vettük.

4. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat26
A.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
alábbi része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni27:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
A.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.
2.
A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat28
B.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak29:
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 4. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
 A megfelelő aláhúzandó! Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
26
Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot
kérjük aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.)
25

27

A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni!

28
Az ajánlattevőnek az B.1. és B.2. pont szerinti nyilatkozatokat abban az esetben kell megtennie, ha az A.1.
pontot töltötte ki. Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert alvállalkozók esetében kérjük a B.1. pontban az erre való
hivatkozást rögzíteni („az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó”.
29
Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert az alvállalkozó személye, úgy kérjük ezt a tényt
feltüntetni. A közbeszerzés azon része, amely vonatkozásában alvállalkózó igénybevételére sor kerül, ez esetben is
rögzítendő a táblázatban.

Alvállalkozó(k) neve

Címe (székhelye)

Utalás az A.1. pontban feltüntetett
közbeszerzési részre

B.2. A Kbt. 138. §-a (1) bekezdése alapján kijelentjük, hogy az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját teljesítésének
mértékét.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
___________________________
cégszerű aláírás

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok,
mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt. 62. § (1) bekezdés
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;
j)
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
 A megfelelő aláhúzandó! Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!

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 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 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.

Nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet
 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy
 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is
szükséges:
Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjában foglalt definícióra tekintettel,
az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos címe

vagy (az alábbi aláhúzandó, ha az abban foglalt fennáll)
Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerint nyilatkozom továbbá, hogy

(A megfelelő állítás aláhúzandó)

nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely
cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

vagy
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) alpont szerinti kizáró feltételek nem
állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a
Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry
György Szakképző Iskolája épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat
keretében” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

___________________________
cégszerű aláírás

MEGÁLLAPODÁS
közös ajánlattételről30

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
(adott esetben)

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus

rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző
Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú
pályázat keretében” tárgyú, a Kbt. harmadik része (nemzeti eljárásrend) alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárásában

a Kbt. 35. §-a alapján az alábbi cégek közös ajánlatot tesznek:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég székhelye (közös ajánlattevő székhelye):
Cégjegyzék száma:
Valamint
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég székhelye (közös ajánlattevő székhelye):
Cégjegyzék száma:
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel, mint közös ajánlattevők kijelentjük, hogy
az ajánlati felhívásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal maradéktalanul elfogadjuk, a tárgyi
közbeszerzési eljárásban a ________________ részajánlati kör(ök)ben közös
ajánlattevőként részt kívánnak venni.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:29. §-ában és 6:30. §ában foglaltak az irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő
kötelezettségvállalásra teljes jogkörrel az alábbi közös ajánlattevő (vezető tag) jogosult:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég székhelye (közös ajánlattevő székhelye):
Cégjegyzék száma:
Ezt a dokumentumot az ajánlathoz abban az esetben kell kitöltve csatolni, amennyiben két vagy több ajánlattevő a Kbt. 35. §ának megfelelően közös ajánlatot tesz. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt és a képviseletre jogosultat meg
kell nevezni.
30

Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve és beosztása:________________
Kijelentjük, hogy a fentiekben megjelölt 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.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséért - amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra
kerülünk -, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges felelősség terhel, ezt a jelen
megállapodás cégszerű aláírásával is megerősítjük.
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét a teljesítés szerint kérjük a
_______________________ közös ajánlattevő vonatkozásában a (pénzügyi intézmény
megnevezése) _____________________ által vezetett ___________________ számú
számlára utalni szíveskedjenek.
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét a teljesítés szerint kérjük a
_______________________ közös ajánlattevő vonatkozásában a (pénzügyi intézmény
megnevezése) _____________________ által vezetett ___________________ számú
számlára utalni szíveskedjenek.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az
alábbiak szerint osztjuk fel, az alábbi részesedésben:
1. Közös ajánlattevő:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég címe (közös ajánlattevő címe):
Cégjegyzék száma:
Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:____________________
Szerződéses árból való részesedés mértéke:
__________________________________________
2. Közös ajánlattevő:
Cégnév (közös ajánlattevő neve):
Cég címe (közös ajánlattevő címe):
Cégjegyzék száma:
Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:____________________

Szerződéses árból való részesedés mértéke:
__________________________________________
A jelen megállapodás az ajánlat benyújtásának a napján, valamennyi közös ajánlattevő
aláírásával érvényes és hatályos, és hatályának beállta vagy annak megszűnése, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy a végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető) illetve
bontó feltételtől vagy időponttól, harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától.
_________________, 2017. ______hó, _____nap.

_________________________
____________________________
Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről meghatalmazott/meghatalmazottak részéről

Nyilatkozat
felelős fordításra vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
(adott esetben)

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy az általunk a jelen ajánlatunkban
csatolt, idegen nyelven kiállított iratok mellékelt magyar nyelvű fordításai mindenben
megfelelnek az eredeti nyelven írt szövegnek.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

Nyilatkozat
kiegészítő tájékoztatásokra vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
(adott esetben)

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy kiegészítő tájékoztatás(oka)t átvettük,
illetve az ajánlatunk elkészítésekor azt/azokat figyelembe vettük.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap
___________________________
cégszerű aláírás

Nyilatkozat
változásbejegyzési eljárásra vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő)
esetében31
a) változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;
b) változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.

Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap
___________________________
cégszerű aláírás

 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
31
Megfelelő aláhúzandó!

Nyilatkozat
szerződés hatálybalépése feltételeinek tudomásulvételéről

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a nyertes
ajánlattevő és Ajánlatkérő között abban az esetben lép hatályba a jelen közbeszerzési
eljárás eredményeképpen létrejövő vállalkozási szerződés, amennyiben a finanszírozás
alapját képező KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat elfogadásra kerül, azaz a
Támogatási szerződés Ajánlatkérő és a Támogató Szervezet által is aláírásra kerül.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

Nyilatkozat
elektronikus példány egyezőségéről

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy az ajánlat mellékletét képező
elektronikus példány (a teljes ajánlat .pdf formátumban, továbbá az árazott
költségvetés(ek) .xls formátumban is) az ajánlat eredeti, aláírt papír alapú példányával
mindenben megegyezik, és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

Nyilatkozat32
felelősségbiztosításról

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében33

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő34 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára
-

szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötök legalább 24.500.000,- HUF/év és
16.400.000,- Ft/káresemény minimum mértékig

VAGY
-

meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem legalább 24.500.000,- HUF/év és
16.400.000,- Ft/káresemény minimum mértékig.

VAGY
-

rendelkezem az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt mértékű
szakmai felelősségbiztosítással35

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességem esetén az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban előírt mértékű felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát
legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül
bemutatom Ajánlatkérő részére, egy másolati példányát pedig átadom Ajánlatkérő részére.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap
___________________________
cégszerű aláírás
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 1. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
34
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
35
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
32
33

Nyilatkozat36
felelősségbiztosításról

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részében37

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő38 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára
-

szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötök legalább 8.000.000,- HUF/év és
5.500.000,- Ft/káresemény minimum mértékig

VAGY
-

meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem legalább 8.000.000,- HUF/év és
5.500.000,- Ft/káresemény minimum mértékig.

VAGY
-

rendelkezem az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt mértékű
szakmai felelősségbiztosítással39

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességem esetén az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban előírt mértékű felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát
legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül
bemutatom Ajánlatkérő részére, egy másolati példányát pedig átadom Ajánlatkérő részére.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap
___________________________
cégszerű aláírás
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 2. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
38
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
39
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
36
37

Nyilatkozat40
felelősségbiztosításról

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részében41

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő42 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára
-

szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötök legalább 9.000.000,- HUF/év és
6.000.000,- Ft/káresemény minimum mértékig

VAGY
-

meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem legalább 9.000.000,- HUF/év és
6.000.000,- Ft/káresemény minimum mértékig.

VAGY
-

rendelkezem az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt mértékű
szakmai felelősségbiztosítással43

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességem esetén az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban előírt mértékű felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát
legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül
bemutatom Ajánlatkérő részére, egy másolati példányát pedig átadom Ajánlatkérő részére.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap
___________________________
cégszerű aláírás
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 3. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
42
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
43
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
40
41

Nyilatkozat44
felelősségbiztosításról

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részében45

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő46 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”” tárgyban megindított, jelen
közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára
-

szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötök legalább 16.000.000,- HUF/év és
10.500.000,- Ft/káresemény minimum mértékig

VAGY
-

meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem legalább 16.000.000,- HUF/év és
10.500.000,- Ft/káresemény minimum mértékig.

VAGY
-

rendelkezem az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt mértékű
szakmai felelősségbiztosítással47

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességem esetén az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban előírt mértékű felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát
legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül
bemutatom Ajánlatkérő részére, egy másolati példányát pedig átadom Ajánlatkérő részére.
Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap
___________________________
cégszerű aláírás
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattevőnként külön-külön is meg kell tenni!
Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 4. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
46
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
47
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
44
45

Nyilatkozat a tervezettel egyenértékű termék megajánlására vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében48

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő49 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében” tárgyban megindított közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása után az ajánlattétel során az alábbi
helyeken élt az egyenértékű anyag, termék, megajánlásának lehetőségével:
TERVEZETT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

MEGAJÁNLOTT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

Tudomásul vesszük, hogy az egyenértékűség igazolása a mi feladatunkat képezi, azért kötelezettséget
vállalunk.

Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 1. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
49
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
48

Nyilatkozat a tervezettel egyenértékű termék megajánlására vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részében50

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő51 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében” tárgyban megindított közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása után az ajánlattétel során az alábbi
helyeken élt az egyenértékű anyag, termék, megajánlásának lehetőségével:
TERVEZETT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

MEGAJÁNLOTT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

Tudomásul vesszük, hogy az egyenértékűség igazolása a mi feladatunkat képezi, azért kötelezettséget
vállalunk.

Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 2. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
51
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
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Nyilatkozat a tervezettel egyenértékű termék megajánlására vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részében52

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő53 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében” tárgyban megindított közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása után az ajánlattétel során az alábbi
helyeken élt az egyenértékű anyag, termék, megajánlásának lehetőségével:
TERVEZETT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

MEGAJÁNLOTT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

Tudomásul vesszük, hogy az egyenértékűség igazolása a mi feladatunkat képezi, azért kötelezettséget
vállalunk.

Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 3. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
53
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
52

Nyilatkozat a tervezettel egyenértékű termék megajánlására vonatkozóan

a „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési

Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája
épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részében54

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………… (cég
elnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő55 nyilatkozattételre jogosult
képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a „Vállalkozási

szerződés fotovoltaikus rendszer kiépítésére a Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája és Thúry György Szakképző Iskolája épületein a
KEHOP-5.2.11. azonosítószámú pályázat keretében” tárgyban megindított közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, gondos áttanulmányozása után az ajánlattétel során az alábbi
helyeken élt az egyenértékű anyag, termék, megajánlásának lehetőségével:
TERVEZETT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

MEGAJÁNLOTT TÉTEL MEGNEVEZÉSE

Tudomásul vesszük, hogy az egyenértékűség igazolása a mi feladatunkat képezi, azért kötelezettséget
vállalunk.

Kelt: …………………, 2017. év ………..…. hó ….. nap

___________________________
cégszerű aláírás

Csupán abban az esetben töltendő ki a jelen nyilatkozat, amennyiben a tárgyi eljárás 4. része
vonatkozásában a T. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni!
55
A megfelelő aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
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* A táblázat igény szerint bővíthető

Aláírási címpéldányok/aláírás-minták/meghatalmazások
helye az ajánlatban

Árazott költségvetés
helye az ajánlatban5657

Az 1. részajánlati kör vonatkozásában Ajánlattevőknek 2 árazatlan költségvetést
szükséges kitölteniük a mellékeltek szerint, amelyet követően ezen részajánlati kör
kapcsán a felolvasólapon a két árazott költségvetés nettó ajánlati árainak összegét
szükséges feltüntetni.
57
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésnek több –
értelemszerűen - kitöltendő munkalapja is van.
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