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M1 formanyomtatvány 

FELOLVASÓ LAP 

1. Ajánlattevő adatai: 1 

Név:  

Székhely:  

Telefonszám:  

Fax:  

E-mail:  

Belföldi adószám:  

Képviselő neve:  

 

2. A közbeszerzés tárgya: Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona 

önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

1. Ajánlati ár (nettó HUF)  

2. A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet 

jótállás időtartam (hónap)                                                                            

2. Környezetvédelmi vállalások  

Megajánlás 
Ajánlattevői vállalás 

(igen/nem) 

Porzó anyagok kizárólag ponyvával fedetten történő 

szállításának vállalása 
 

Kizárólag EURO III. vagy annál korszerűbb 

teherszállító járművek alkalmazása 
 

A munkaterületen a nyertes ajánlattevő, illetve a 

közreműködő által termelt kommunális és szelektív 

hulladék gyűjtésének vállalása 

 

„Igen” Válaszok száma összesen:  

 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 aláírás 

                                                           
1Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cég adatait, a 

konzorciumi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt. 
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M2 formanyomtatvány 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 

 

A közbeszerzés tárgya:Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona,önkormányzati 

épületének energetikai korszerűsítése 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő2 képviselője a 

fentitárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy 

 

 miután az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit 

megvizsgáltuk, az abban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt 

megértettük, azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

 az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakat 

elegendőnek tartjuk megalapozott ajánlatunk elkészítéséhez. 

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés 

megkötésére és szerződés szerinti teljesítésre az ajánlat részét képező 

Felolvasólapon rögzített áron. 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 

 aláírás 

 

                                                           
2  Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania. 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M3 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján3 

 

A közbeszerzés tárgya: Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona  

önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő4képviselője afentitárgyú 

közbeszerzési eljárásban 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y  

1) Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvényértelmében  

mikrovállalkozásnak / 

kisvállalkozásnak /  

középvállalkozásnak5 minősül. 

 

VAGY 

2) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény hatálya alá.6 

 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 

 aláírás 

                                                           
3 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania. 
4  Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését! 
5  A megfelelő válasz aláhúzandó! 
6  Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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M4 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában  

 

A közbeszerzés tárgya: Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona önkormányzati 

épületének energetikai korszerűsítése 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………….., mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő7képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban 

 

a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m 8:  

 

 

 

a közbeszerzésnek az a része (részei) 

amelyeknek teljesítéséhez alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni (az egyes 

közbeszerzési tevékenységek és 

munkarészek megjelölése) 

ezen részek tekintetében igénybe venni 

kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozók neve és székhelye: 

 

  

  

  

 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 

 aláírás 

                                                           
7  Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését! 
8  A táblázatokban a nemleges választ is kérjük jelezni! 
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NYILATKOZAT9 

a kizáró okokról ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) 17. § (1) bek. szerint 

 

A közbeszerzés tárgya: Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona  

önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő10 képviselője a fenti 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

az alábbiakról nyilatkozom: 

 

I. Az általam képviselt, fent megnevezett ajánlattevő nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés g) – k),m) és q) pontja szerinti kizáró 

okok hatálya alá. 

 

II. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a következő nyilatkozatot tesszük 

1.) A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint 

külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem 

jegyeznek/jegyeznek11 

 

2.) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett12ajánlattevőaz alábbiak szerint nyilatkozom a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény 3. §. 38.) pont a)-b) vagy d) alpontja13 szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről: 

                                                           
9Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külün-külön teszik. 
10 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
11 A megfelelő rész aláhúzandó. 
12 Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az I.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

ajánlattevőként tüntette fel magát. 
13 2017. évi LIII.törvény 3. §. 38.) pontja 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 

meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 

rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 

8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

d)alapítványok esetében az a természetes személy, 
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Tényleges tulajdonos(ok) neve Tényleges tulajdonos(ok) lakóhelye: 

  

  

 

vagy* 

 

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) pontja szerint 

definiált tényleges tulajdonossal.  

 

 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

* A tényleges tulajdonosok számának megfelelően kell a táblázatot kitölteni. Amennyiben a releváns jogszabály 

szerinti tényleges tulajdonosok nincsenek, úgy a táblázat soraiban a „nem releváns” szövegrészt kell beírni, és a 

nyilatkozat utolsó bekezdését aláhúzni 
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M6 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT14 

a kizáró okokról az alvállalkozó vonatkozásában  

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint 

 

A közbeszerzés tárgya: Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona  

önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő15képviselője a fenti 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m : 

 

az eljárásban részt vevő alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt.) 62. § (1) 

bekezdés g) – k),m) és q) pontja szerinti kizáró okok.  

 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén  a közös ajánlattevők külün-külön teszik. 
15  Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését! 
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M7 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT 

a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás tekintetében 

 

 

A közbeszerzés tárgya:Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona önkormányzati 

épületének energetikai korszerűsítése 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő16képviselője a fenti 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y  
 

 

az általam képviselt ajánlattevő cégügyében 

 

nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt.  

 

vagy 

 

folyamatban van változás bejegyzési eljárás a cégbíróság előtt 

 

 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 

      Megfelelő rész aláhúzandó! 
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M8 formanyomtatvány 

NYILATKOZAT  

Felelősségbiztosításról 

 

 

A közbeszerzés tárgya: Rákóczibánya Óvoda és Idősek Napközi Otthona  

önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő17képviselője a fentitárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y  
 

 

amennyiben az általam képviselt ajánlattevőt az eljárásban nyertes ajánlattevőként 

megnevezik, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű (építési-szerelési, 

vagyoni és egyben nem vagyoni kártérítésre vonatkozó, valamint harmadik személynek 

okozott károkra kiterjedő) felelősségbiztosítást kötünk, vagy meglévő 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 

20 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. 

 

Tudomásul vesszük, hogy ezen vállalásunk szerződéskötés időpontjára való teljesítésének 

elmaradását az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől való visszalépésnek tekintheti. 

 

 

Kelt……………..2018……………….hó…..…nap 

 

 aláírás 

 

 

 
 

                                                           
17 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 


