
NYILATKOZAT

a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra

Alulírott a ______________________________________________________ (továbbiakban 

Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő nyilatkozom, hogy elfogadom az Ajánlati Felhívás és 

Dokumentáció feltételeit. Ajánlatunk nyertessége esetén a Szerződési feltételekben foglaltakat 

maradéktalanul teljesítjük az alábbi ellenszolgáltatás fejében:

nettó ÁFA bruttó

Ajánlati ár
(ellenszolgáltatás 

összege)

A szerződés teljesítése céljából, az e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként 

vállaljuk a Kbt. 305..§(1)-(5) bekezdése és a 306/A §(1) és (2) bekezdése szerinti előírások 

érvényesítését. 

Dátum: …………………………………………….

………………………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

a KKVtv. hatálya alá tartozásról 

Alulírott  a  _____________________________________________________  (továbbiakban 

Ajánlattevő)  nevében  eljáró  képviselő  nyilatkozom,  hogy  a  2004.  évi  XXXIV.  törvény 

(KKVtv) előírásait megfelelően értelmezve vállalkozásunk: 

- mikrovállalkozás 

- kisvállalkozás

- középvállalkozás

- nem tartozik a törvény hatálya alá

……………………… 2009. ………………. ……..

……………………………….

cégszerű aláírás
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3. NYILATKOZAT

a Kbt. 71. § (1)a)-c) pont-ban foglaltakra

Alulírott  a  _______________________________________________  (továbbiakban 
Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése céljából 

a.) az alábbi – a közbeszerzés értékének  tíz százalékát meg nem haladó mértékű – 
alvállalkozó(ka)t vesszük igénybe:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

b.) az  alábbi  –  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó mértékű – 
alvállalkozó(ka)t vesszük igénybe, megjelölve a közbeszerzés általuk végzett részét:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c.) a részünkre erőforrást nyújtó szervezet(ek):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Dátum: …………………………………………….

………………………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott(ak) a                                                                                                                             
(továbbiakban Ajánlattevő / Közös ajánlattétel vezetője / Közös ajánlattétel tagja / 10% feletti 
Alvállalkozó,  erőforrást  nyújtó  szervezet)  nevében  eljáró  képviselő  kijelentem,  hogy 
Társaságunk vonatkozásában az alábbi esetek egyike sem áll fenn:

(1) a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerint:

a. végelszámolás alatt áll,  vagy az ellene indított  csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban  van,  illetőleg  ha  az  Ajánlattevő  (alvállalkozó)  személyes  joga  szerinti 
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b. tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették; 
c. gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági  ítéletben 

megállapított  bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól  nem  mentesült;  illetőleg  akinek  tevékenységét a  jogi  személlyel  szemben 
alkalmazható  büntetőjogi  intézkedésekről  szóló  2001.  évi  CIV.  törvény  5.  §-a  (2) 
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 

d. közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 

e. egy évnél régebben lejárt  adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f. korábbi - három évnél nem régebben lezárult  - közbeszerzési eljárásban  hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

g. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési 
kötelezettség  elmulasztásával  és  a  külföldiek  foglalkoztatásával  összefüggő 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős 
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy 
befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el;

h. a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel,  vesztegetés,  vesztegetés 
nemzetközi  kapcsolatokban,  az  európai  közösségek  pénzügyi  érdekeinek  megsértése, 
illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 
követett el.

i. az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős 
közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást 
tanúsított.

(2) a Kbt. 61. § (1) d) pontja szerint:

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

(3) a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjai szerint:

a. gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  –  öt  évnél  nem  régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
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b.   a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt   
évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti  határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési  eljárás  során;  illetőleg  ha  az  ajánlattevő  ilyen  ogszabálysértését  más 
versenyhatóság  vagy  bíróság  –  öt  évnél  nem régebben  –  jogerősen  megállapította  és 
egyúttal bírságot szabott ki;

c. korábbi  –  öt  évnél  nem  régebben  lezárult  –  közbeszerzési  eljárás  alapján  vállalt 
szerződéses  kötelezettségének  megszegését  jogerős  közigazgatási,  illetőleg  bírósági 
határozat megállapította.

(4) a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerint:

a. három  évnél  nem  régebben  súlyos,  jogszabályban  meghatározott  szakmai 
kötelezettségszegést  vagy  szakmai  etikai  szabályokba  ütköző  cselekedetet  követett  el, 
vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt 
szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte;

b. az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. § (3) bekezdése, 71. 
§) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.

Dátum: ……………………………………

.......................................................
 cégszerű aláírás
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5. NYILATKOZAT

a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltakra

Alulírott a ______________________________________________________ (továbbiakban 

Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során nem 

veszünk igénybe a Kbt.60.§. illetve 61.§. szerint kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

Dátum: …………………………………………….

………………………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott a _______________________________________________ (továbbiakban 

Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő nyilatkozom, hogy 

- a  szállítandó  áru  tartozékai  a  szállítás  évétől  még  legalább  öt  évig 

beszerezhetőek lesznek

- Ez idő alatt biztosítjuk az alkatrészellátást, valamint a

- szervízelést, javítást saját hatáskörben. 

Dátum: …………………………………………….

………………………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

a bankszámla vezető  pénzintézetek megnevezéséről és a bankszámlákról

Alulírott  a  _______________________________________________  (továbbiakban 

Ajánlattevő) nevében eljáró képviselő nyilatkozom, hogy az alább felsorolt pénzintézet(ek)en 

kívül más pénzintézet Társaságunk részére számlát nem vezet.

Számlavezető pénzintézetek és bankszámlaszámok: 

Pénzintézet neve Bankszámlaszám

Dátum: …………………………………………….

………………………………………………….
cégszerű aláírás
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