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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS BENYÚJTÁSÁHOZ

Jelen ajánlati dokumentáció az Erzsébet Község Önkormányzata által az „Erzsébeti
háziorvosi rendelő fejlesztése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0077 jelű projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásra benyújtandó ajánlat elkészítéséhez készült. Az ajánlatnak a jelen
ajánlattételi dokumentáció által előírt elemeket kell tartalmaznia.
1.1

Az ajánlat elkészítése és költségei

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlat nyelve: magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is
magyar nyelven kell elkészíteni.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie.
1.2

A dokumentáció

1.2.1 Dokumentáció és tájékoztatás
A dokumentáció tartalmazza:
− az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos részletes információkat;
− a megvalósítandó beszerzésre vonatkozó műszaki leírását (szakmai elvárás, műszaki és
funkcionális igények)
− a vállalkozási szerződés tervezetet
Ezen kívül a tájékoztatást igénylő Ajánlattevő (az ajánlati felhívásban jelzett címre küldött
levélben vagy e-mailben) kiegészítő információért fordulhat az Ajánlatkérőhöz. Az
ajánlatkérő által megadott válaszokat az ajánlat elkészítése során kötelező figyelembe venni.
1.2.2 A dokumentáció teljessége és pontossága
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentációkban megfogalmazott
műszaki tartalomban esetlegesen előforduló hiányosságok, pontatlanságok korrigálása a
szakmai kompetenciával rendelkező Ajánlattevő kötelezettsége, Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az esetleg előforduló pontatlanságokért.
Ajánlattevőnek - saját műszaki kompetenciája, a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján kötelessége megbizonyosodni végső ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó
feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának győzelme esetén
képes a feladat teljes körű megvalósítására.
Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz
szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája
birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak
találta.
Minden, Ajánlattevő által a végső ajánlat benyújtásáig írásban nem észrevételezett, a
dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő
műszaki szükségességből adódó többletfeladat elvégzésének költsége Ajánlattevőt terheli, e
többletköltségei Ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek
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ez alól az Ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen Ajánlatkérő részéről a
szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek.
1.3

Az ajánlatok benyújtása

1.3.1 Az ajánlat formája és aláírása
a) Az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek az ajánlatban a nyilatkozatokat,
valamint a felolvasólapot cégszerű aláírásával kell ellátnia.
b) Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni.
c) Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket
kell elhelyezni.
d) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az Ajánlattevő
által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat - az ajánlatot aláíró
személynek/személyeknek, vagy meghatalmazottjuknak - a kézjegyükkel kell ellátniuk.

1.4

Az ajánlat tartalmi elemei

Az ajánlatot a jelen pontban, ill. alpontokban leírtak szerinti tartalommal és felépítésben kell
elkészíteni. Az alábbiakban ismertetett szempontokra, elemekre az ajánlatban kötelezően ki
kell térni.
1.4.1 Fedőlap
Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:
1. jelentkező neve és címe
2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma
3.beszerzés tárgyának megnevezése
1.4.2 Felolvasólap
Az 1. sz. formanyomtatvány szerint.
1.4.3 Az ajánlat tartalomjegyzéke
Ajánlattevő köteles ajánlatát részletes, folyamatos számozású oldalszámokat is tartalmazó
tartalomjegyzékkel ellátni.
1.4.4 Ajánlati nyilatkozatok és igazolások, iratjegyzék
a) Az ajánlattevő nyilatkozata kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére, a 40. § (1)
bekezdésére és az 58. § (3) bekezdésére. (mintanyilatkozatok)
b) A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban meghatározott kizáró okok, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc)
pontjára vonatkozóan pedig a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib.) pontja és a 4. § f) pont fc.) alpontja szerinti
dokumentumokat köteles csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok
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hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
c) Amennyiben az ajánlattevő más képviseletében jár el, az erre vonatkozó felhatalmazást az
ajánlati anyaghoz csatolni kell.
d) Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodása,
valamint nyilatkozatuk arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak. Meg kell adni továbbá a kapcsolattartás rendjét és a közös ajánlattevők közötti
munkamegosztást. Közös ajánlatot tevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg
gazdasági társaság létrehozását.
e) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó üzleti év saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a
gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem szükséges. (Kbt. 55. § (1) bekezdés
d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont)
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban
közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött
gazdasági szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés
tárgyából (magasépítésből) származó árbevételt kell nyilatkozat formában igazolniuk. A
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja
az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt
pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek.
f) Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetésével, mely beruházások teljesítésére vonatkozóan a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot vagy igazolást kell
benyújtani, az abban foglalt tartalommal. A nyilatkozatban vagy az igazolásban rögzíteni
kell legalább a munkavégzés tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés helyét
és idejét, és nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6)
bekezdés alapján az Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevőnek az arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki-szakmai alkalmassági
minimumkövetelménynek.
g) Az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő aláírási címpéldánya, aláírás-mintája.
h) Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre
bocsátásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdésének megfelelően.

történő

rendelkezésre

i) Árazott költségvetés
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j) Műszaki ütemterv
2. Ajánlati ár
Az ajánlat részeként Ajánlattevő köteles csatolni a dokumentációhoz az árakkal kitöltött teljes
költségvetési kiírást.
3. Késedelmi kötbér, hibás meghiúsulási kötbér
Ajánlattevőnek a szerződéstervezet kitöltésével, cégszerű aláírásával és kereskedelmi ajánlata
részeként kötelezettséget kell vállalnia késedelmes teljesítés esetére napi 50.000 Ft/nap azaz
ötvenezer forint/nap összegű késedelmi kötbér megfizetésére és 5.000.000,- Ft., azaz ötmillió
forint meghiúsulási kötbér megfizetésére, ha a szerződés teljesítése olyan okból marad el,
amelyért ő felel.
4. Jótállás
Ajánlattevőnek 5 év időtartamra vonatkozóan kell jótállást vállalnia az elvégzett munkák
vonatkozásában.
5. Szerződéses feltételek
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a beszerzés tárgyához kapcsolódó szerződés tervezetét,
amely az Ajánlatkérő által követelményként jogi értelemben megfogalmazott szerződéses
feltételeket tartalmazza.
6. Egyéb
A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
7. Tervdokumentáció árazatlan költségvetéssel
Az árajánlat alapja a tervek alapján elkészített árazott költségvetési kiírások. Ezzel együtt
azonban Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy az árazatlan költségvetések, valamint megadott
kiegészítő műszaki tartalom teljességért és összhangjáért felelősséget nem vállal, azok
szakmai felülvizsgálata, tervekkel való összehasonlítása Ajánlattevő feladata.
A műszaki dokumentáció esetleges hibájára, hiányosságára való hivatkozás a közbeszerzési
eljárás eredményes lezárást követően semmisnek tekintendő, arra vonatkozóan, vagy azzal
kapcsolatban a nyertes Ajánlattevő semmiféle követeléssel nem élhet.
Ajánlatkérő a tervek műszaki tartalmát tartja elsődlegesnek, tehát minden, a tervekben
szereplő műszaki tartalom a megvalósítás része.
A tervekben szereplő műszaki tartalom abban az esetben is a megvalósítás részét képezi, ha az
árazatlan költségvetési kiírás azt nem, vagy csak részben tartalmazza. Az árazatlan
költségvetést Ajánlattevő köteles felülvizsgálni és kiegészítő tájékoztatás iránt kérdést
feltenni a fentiekben hivatkozott tervekben szereplő, de árazatlan költségvetési kiírásból
hiányzó műszaki tartalom vonatkozásában. Ajánlatkérő válasza alapján köteles az ajánlattevő
az árazatlan költségvetést véglegesíteni. A kiegészítéseket Ajánlatkérő nem tekinti alternatív
ajánlatnak.
A szükséges felülvizsgálat elmaradása, és valamely tétel ajánlati árazott költségvetési
kiírásból emiatt történő kimaradása nem mentesíti a nyertes Ajánlattevőt a tervben egyébként
szereplő műszaki tartalom megvalósítása alól, melyet saját költségén köteles elvégezni.
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Minden, Ajánlattevő által írásban az ajánlattételi szakaszban nem észrevételezett, a
dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő
műszaki szükségességből adódó műszaki többletfeladat elvégzésének költsége Ajánlattevőt
terheli, ezen többletköltségei Ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt.
8. A kivitelezési folyamattal kapcsolatos követelmények
Ajánlatkérő, Műszaki ellenőr közreműködésével a megkötendő szerződésben rögzítettek
szerint végigkíséri a kivitelezést (részt vesz a kooperációkon, egyeztetéseken, betekintési és
bejegyzési joggal rendelkezik az építési naplóba, s minden egyéb, a beruházást érintő iratba)
és ellenőrzi a kivitelezési munkálatokat. Az Ajánlatkérői ellenőrzési és betekintési
jogosultságokat Ajánlatkérő saját döntése alapján a Műszaki ellenőrre átruházhatja.
Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő által felkért Műszaki ellenőr jogosult a kivitelezési
folyamat során észrevételeket, módosítási javaslatokat tenni, amelyeket Ajánlattevő köteles
elfogadni, amennyiben azok nem eredményezik a határidő csúszását, vagy a költségek
növekedését.
Az alternatív (azonos értékű és költségigényű) műszaki megoldások közül Ajánlatkérő
jogosult választani (pl. színek, esztétikai elemek) Ajánlattevő, ill. Ajánlattevő tervezőjének
javaslatai, valamint saját műszaki ellenőrzési tevékenysége tapasztalatai alapján.
A nyertes Ajánlattevő a kivitelezés során, a megrendelés előtt minden beépítendő anyagot,
berendezést, felszerelési tárgyat köteles bemutatni Ajánlatkérőnek. Több minta bemutatásával
biztosítani kell a választási lehetőséget. Amennyiben Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő által
felkért Műszaki ellenőr nem tartja elfogadhatónak egyik bemutatott mintadarabot sem, kérheti
további minták bemutatását. Csak az Ajánlatkérő, illetve az Ajánlatkérő Műszaki ellenőre
által előzetesen elfogadott anyagok, berendezések, felszerelési tárgyak építhetők be!
Ajánlatkérő vagy Műszaki ellenőre észrevételeinek, álláspontjának figyelmen kívül hagyása,
érdemi válasz nélkül hagyása, vagy indokolatlan elutasítása esetén Ajánlatkérő a kivitelezés
lezárását követő teljesítésigazolást szerződésszerűen megtagadhatja és késedelmi kötbérigényt
érvényesíthet.
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9. FORMANYOMTATVÁNYOK

1. sz. formanyomtatvány - Felolvasólap
2. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi
alkalmasságról
3. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat műszaki, illetve szakmai
alkalmasságról
4. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat a kizáró okokról
5. sz. formanyomtatvány – Ajánlati nyilatkozat
6. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat kizárási feltételek tekintetében
7. sz. formanyomtatvány – Nyilatkozat biztosítékokról
8. sz. formanyomtatvány – Műszaki ütemterv
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1. sz. Formanyomtatvány

Felolvasólap
Ajánlattevő neve:

………………………………………………………………………….

Ajánlattevő címe:

…………………………………………………………………………..

Ajánlattevő fax/telefon elérhetősége:
Ajánlattevő e-mail címe:

…………………………………………………..

…………………………………………………………………

Ajánlati ár: ……………………………. Ft. + ………………………….. Áfa
Összesen: ……………………………………… Ft.

Az ajánlat …… számozott oldalt tartalmaz, amelyeket az eredeti példányon cégszerű
aláírással ellátva nyújtottunk be.

……………………….., 2015. ………………… hó …………… nap

…………………………….
Cégszerű aláírás
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2. sz. Formanyomtatvány

Nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmasságról

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint
ajánlattevő / közös ajánlattevő 1 - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy a mérleg szerinti eredményünk a
felhívás megküldését megelőző utolsó lezárt üzleti évben nem negatív, megfelelek az
alkalmassági követelményeknek.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

1

Nem kívánt rész törlendő azzal, hogy ezen alkalmassági követelménynek ajánlattevő alvállalkozóval együtt kell, hogy megfeleljen!
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3. sz. Formanyomtatvány
Nyilatkozat műszaki, illetve szakmai alkalmasságról

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint
ajánlattevő / közös ajánlattevő / a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti alvállalkozó / kapacitást nyújtó
szervezet 2 az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás műszaki, illetve
szakmai alkalmassági feltételei kapcsán kijelentem, hogy megfelelek az alkalmassági
követelményeknek, rendelkezünk ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt
évben összesen legalább 1 db befejezett, műszakilag átadott magasépítési referenciamunkával, amelynek értéke eléri a nettó 15 millió forintot.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

2

Nem kívánt rész törlendő!
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4. sz. Formanyomtatvány
Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) a)- k) valamint a Kbt. 56.§ (2) szerinti
kizáró okokról
I. Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint
ajánlattevő / közös ajánlattevő / nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) – j) és ka) valamint
kb) pontjaiban, a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
II. Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint
ajánlattevő / közös ajánlattevő / nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint
ajánlattevő / közös ajánlattevő - a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjával és a 310/2011 (XII.
23.) Kormány rendelet 12. § bekezdésére tekintettel
II/A olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek vagy
II/B olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
II/B/1Amennyiben ajánlattevő/közös ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozat :
…………………………………..
………………………………………
Fontos!!! A pénzmosásról szóló törvény 3. § re) pontja szerint az ra)-rb) alpontokban
meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak, azt kell
feltüntetni.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

5. sz. Formanyomtatvány

Ajánlati nyilatkozat

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést
megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban
lefektetettek szerint teljesítjük.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.
Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés
alapjául.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az
ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
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.
Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy:
A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni

7.

Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat
kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának
azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
A közbeszerzés
értékének 10%-át
meghaladó mértékben

A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó

A teljesítés
aránya (%)

igénybe venni kívánt
alvállalkozó

8.

mértékben szerződést fog kötni

Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az
alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást
rendelkezésre
bocsátó szervezet

Az alkalmassági feltétel,
amelynek igazolásához a
kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására támaszkodik

A kapacitást nyújtó
szervezet
igénybevételének módja
a Kbt. 55. § (6) bekezdés
a.) b.) vagy c.) pontja
szerint

A Kbt. 55. § (6) bekezdés b.) pontjának alkalmazása esetében a tényleges igénybevétel módja:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9.

Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény
szerint
3
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot
megtenni.

3

A nem kívánt szöveg törlendő!

6. sz. Formanyomtatvány
NYILATKOZAT KIZÁRÁSI FELTÉTELEK TEKINTETÉBEN

Alulírott …………………….. ajánlattevő, (cgj.: ……………….., székhely: ………………..,
képviseli: ……………………………) a közbeszerzési eljárásban az alábbi
nyilatkozatot
tesszük:
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, amely a kizáró okok
hatálya alá esik, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik
a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:
……………………………..
Cégszerű aláírás

7. sz. Formanyomtatvány

Ajánlati nyilatkozat

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… a z a l á b b i
nyilatkozatot tesszük :

A Kbt. 126. § (5) bekezdésének megfelelően kijelentem, hogy az előleg-visszafizetési
biztosítékot az előírt határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

Kelt:
……………………………..
Cégszerű aláírás

10.SZERZŐDÉSTERVEZET

