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EKR000381152022Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Tulajdonos állandó lakóhelye:

Tulajdonos neve:

a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név, 
állandó lakóhely):

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Nyilatkozat

Nyilatkozat kizáró okokról

a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

kizáró okok fenn nem állásáról

Nyilatkozat

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó 
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az 
ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást 
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások 
és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat
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Nyilatkozat üzleti titokról

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozat üzleti titokról

Kbt. 66. § (6) bek.

A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel 
összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe

A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó 
neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés 
benyújtásakor ismert)

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben meghatározott részek (tevékenységek) 
tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét 
(tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel 
(tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

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

Nyilatkozat

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:

szervezet vonatkozásábanNyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat
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További közbeszerzési dokumentumok
MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók 
vonatkozásában

a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót.

gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásában

Nyilatkozat

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.
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Nyilatkozat összeállító (1 - Vasvári-Forgách-Szentlászlói 
út víztelenítés)

RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 1 - VASVÁRI-FORGÁCH-SZENTLÁSZLÓI ÚT 
VÍZTELENÍTÉS

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő

1. szakember neve, címe, az MV-VZ 
jogosultság megszerzésének dátuma (ha 
van) kamarai névjegyzék webcíme (ha van) 
munkáltatójának neve, foglalkoztatási 
jogviszony megnevezése (pl. munkaviszony) 

Hosszú szöveg Igen Nem

2. szakember neve, címe, az MV-KÉ 
jogosultság megszerzésének dátuma (ha 
van) kamarai névjegyzék webcíme (ha van) 
munkáltatójának neve, foglalkoztatási 
jogviszony megnevezése (pl. munkaviszony) 

Hosszú szöveg Igen Nem

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi 
felhívásban előírt felelősségbiztosítást 
megkötjük, illetőleg a meglévőt kiterjesztjük 
és azt folyamatosan fenntartjuk a szerződés 
szerint. 

Logikai Nem Nem

A közbeszerzési dokumentumok részét 
képező adatkezelési tájékoztatót az általunk 
bevont, érintett személyekkel 
megismertettük. 

Logikai Nem Nem

Nyilatkozunk, hogy ajánlattevő(k) a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül (nek). 

Logikai Nem Nem

Összesen: 5 sor (1 / 1)
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RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 2 - KÚT ÉS LÍRA UTCA VÍZTELENÍTÉS

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő

1. szakember neve, címe, az MV-VZ 
jogosultság megszerzésének dátuma (ha 
van) kamarai névjegyzék webcíme (ha van) 
munkáltatójának neve, foglalkoztatási 
jogviszony megnevezése (pl. munkaviszony) 

Hosszú szöveg Igen Nem

2. szakember neve, címe, az MV-KÉ 
jogosultság megszerzésének dátuma (ha 
van) kamarai névjegyzék webcíme (ha van) 
munkáltatójának neve, foglalkoztatási 
jogviszony megnevezése (pl. munkaviszony) 

Hosszú szöveg Igen Nem

Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi 
felhívásban előírt felelősségbiztosítást 
megkötjük, illetőleg a meglévőt kiterjesztjük 
és azt folyamatosan fenntartjuk a szerződés 
szerint. 

Logikai Nem Nem

A közbeszerzési dokumentumok részét 
képező adatkezelési tájékoztatót az általunk 
bevont, érintett személyekkel 
megismertettük. 

Logikai Nem Nem

Nyilatkozunk, hogy ajánlattevő(k) a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül (nek). 

Logikai Nem Nem

Összesen: 5 sor (1 / 1)
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Felolvasólap összeállító (1 - Vasvári-Forgách-Szentlászlói 
út víztelenítés)

RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 1 - VASVÁRI-FORGÁCH-SZENTLÁSZLÓI ÚT 
VÍZTELENÍTÉS

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül 
nettó Ft 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap 
között értékelve) 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap 
között értékelve) 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

1. rész jótállás időtartama az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 
számítva, naptári hónapokban megadva (36 
és 60 hónap között értékelve, 36 alatt 
érvénytelen) 

Szám
Tizedesek: 0 Igen Nem

Összesen: 4 sor (1 / 1)
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RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 2 - KÚT ÉS LÍRA UTCA VÍZTELENÍTÉS

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő

2. rész vállalkozói díj opciós munkák nélkül 
és tartalékkeret nélkül nettó Ft 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

2. rész 1. opciós munka vállalkozói díja 
tartalékkeret nélkül nettó Ft 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

2. rész 2. opciós munka vállalkozói díja 
tartalékkeret nélkül nettó Ft 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

2. rész vállalkozói díj opciós munkákkal 
mindösszesen tartalékkeret nélkül nettó Ft 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

(Magyarázat: A 2. rész esetében az ár 
értékelési szempont  szerinti megajánlás a 
Kút - Líra utcák víztelenítés (opciós munkák 
nélküli feladat), valamint a két opciós 
munka tartalékkeret nélküli nettó Ft 
vállalkozói díjának összege az értékelés 
alapja.) 

Magyarázat Nem Nem

Felelős műszaki vezető MV-VZ, vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap 
között értékelve) 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

Felelős műszaki vezető MV-KÉ, vagy azzal 
egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap 
között értékelve) 

Szám
Tizedesek: 0

Igen Nem

2. rész jótállás időtartama az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 
számítva, naptári hónapokban megadva (36 
és 60 hónap között értékelve, 36 alatt 
érvénytelen) 

Szám
Tizedesek: 0 Igen Nem

Összesen: 8 sor (1 / 1)
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