1. számú melléklet
Felolvasólap
„a TÉR_KÖZ 2016 pályázat keretében megvalósuló Palotanegyed, Európa Belvárosa Program
III. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Adószáma:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kijelölt kapcsolattartó:
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, fax, e-mail):
Ajánlat bírálatra kerülő eleme:

Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás
összege: (nettó Ft + 27 % Áfa=bruttó
Ft megjelölésével)

[Keltezés]
…...……..………..……………
[cégszerű aláírás]

2. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
„a TÉR_KÖZ 2016 pályázat keretében megvalósuló Palotanegyed, Európa Belvárosa Program
III. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott
…………………………………………
……………………………………………………………………

mint

a(z)

(székhely: ………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője1 –
az árajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttekintése után ezennel kijelentem, hogy:
-

az árajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,

-

a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek vagyunk
megkötni és teljesíteni,

-

a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,

-

elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
árajánlatkéréssel vagy annak mellékletével, akkor az ajánlatunk érvénytelen,
-

amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második
helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől
visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a beszerzési
dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

[Keltezés]
…...……..………..……………
[cégszerű aláírás]

1

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

3. számú melléklet
Nyilatkozat
„a TÉR_KÖZ 2016 pályázat keretében megvalósuló Palotanegyed, Európa Belvárosa Program
III. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
Alulírott …………………….………………………………………… társaság (ajánlattevő),
melyet képvisel: ……………………………………………..………..
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő,
aki:
Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő,
aki:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy

korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
j) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható
szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1.§ 4. pontjára.

[Keltezés]
…...……..………..……………
[cégszerű aláírás]

