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Nyilatkozat összeállító

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Ajánlattevő neve Szöveg Igen Nem Igen

Ajánlattevő címe Szöveg Igen Nem Igen

Nettó ajánlati ár (HUF) Szám Igen Nem Igen

Kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (
max. 5 év) Szám Igen Nem Igen

Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata
(max. 10 év) Szám Igen Nem Igen

AJÁNLATI NYILATKOZAT Cím Nem Nem Nem
Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Ózd Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejl. beruházás 2Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001112962019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz
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Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban közzétett eljárást megindító 

felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a szerződéses 

feltételekben rögzítettek tartalmat és 
feltételeket teljes körűen megismertem és 
megértettem. Kijelentem továbbá, hogy a 

jelen közbeszerzési eljárásban a vonatkozó 
jogi szabályozásnak – különös tekintettel a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényre (Kbt.) – megfelelően járunk el az 

eljárás valamennyi szakaszában. 
Nyilatkozom, hogy ajánlatunkat az ajánlati 

kötöttség beálltát követően az eljárást 
megindító felhívásban megjelölt időpontig 
fenntartom. Kijelentem, hogy amennyiben 

nyertes ajánlattevőként kiválasztásra 
kerülünk, a jelen közbeszerzési eljárás 

tárgyát képező beruházás tekintetében a 
szerződést megkötjük és az ajánlatunk 

felolvasó lapján megjelölt 
ellenszolgáltatásért, szerződésszerűen 
teljesítjük, és a szerződés valamennyi 

rendelkezését maradéktalanul betartjuk. 
Kijelentem, hogy a szerződéstervezetben 

rögzített, a tárgyi feladat ellátásához 
szükséges kötelezettségeinket 

maradéktalanul teljesítjük, továbbá a 
felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, a Kbt.-ben, és egyéb 
jogszabályokban előírt kötelezettségeket, 

esetleges biztosítékokat legkésőbb a 
szerződéskötésre, illetve a jogszabályokban 

előírt határidőre biztosítjuk. Kifejezetten 
kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy

a jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés 

módosítására kizárólag a Kbt. 141.§-ban 
rögzített esetben van lehetőség. Az általam 

benyújtott ajánlati árak változatlan 
formában való fenntartására a teljes 

szerződéses időszakban kötelezettséget 
vállalok.

Magyarázat Nem Nem Nem

A fentieket tudomásul vettem és jelen 
nyilatkozatommal megerősítem. Logikai Igen Nem Nem

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Cím Nem Nem Nem

Kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban az általam képviselt ajánlattevő 

vonatkozásában nem áll fenn a Kbt., 
különösen annak 25.§ (3)-(4) szakaszában 

rögzített összeférhetetlenségi ok.

Logikai Igen Nem Nem

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL Cím Nem Nem Nem

Kijelentem, hogy az általam képviselt 
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)

bekezdésekben megjelölt kizáró okok 
hatálya alá.

Logikai Igen Nem Nem

NYILATKOZAT KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K)
PONT KC) ALPONTJA TEKINTETÉBEN Cím Nem Nem Nem

Szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi
személy(ek) vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet(ek) rendelkeznek 
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati 

joggal:

Logikai Nem Nem Nem

Szervezet(ek) neve: Hosszú szöveg Nem Nem Nem
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Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb
) pontjában meghatározott kizáró feltételek 

nem állnak fenn.

Logikai Nem Nem Nem

VAGY Magyarázat Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy szervezetünk 
vonatkozásában nincs olyan jogi személy 

vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely közvetetten, vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik.

Logikai Nem Nem Nem

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ(K) 
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Cím Nem Nem Nem

Kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a

szerződés teljesítése során alvállalkozót
Magyarázat Nem Nem Nem

nem vesz igénybe Logikai Nem Nem Nem

VAGY Magyarázat Nem Nem Nem

az alábbi részek/munkanemek tekintetében 
igénybe vesz: Hosszú szöveg Nem Nem Nem

ismert alvállakozók megjelölése (név, 
adószám, munkanem) Hosszú szöveg Nem Nem Nem
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