V. FEJEZET:

IRATMINTÁK

FIGYELEM!

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az adott
érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására, ellenőrzésére.

A nyilatkozatok megtétele során a részek szerinti nyilatkozattételre is figyelemmel kell
lenni! Ezt megkönnyítendő, az egyes nyilatkozat mintákon vagy szerepel már a rész
száma és elnevezése, vagy külön szerepel benne a "… rész " megjelölés, ahová annak a
résznek a számát kell beírni, melyre az ajánlattevő ajánlatot kíván benyújtani, valamint
a részek számának megfelelően kell kitölteni.

Az Ajánlatkérő bármely dokumentum, igazolás, nyilatkozat eredeti formátumban történő
benyújtását is elfogadja.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat benyújtását írta elő, ott az Ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi
információt, adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben annak
alapján az érvényesség feltétele egyértelműen megállapítható.
A Dokumentáció mellékleteként meghatározott nyilatkozat mintákat Ajánlatkérő
kitölthető formában (doc formátumban) is rendelkezésre bocsátja.
Az iratmintákon kívül, az ajánlathoz csatolandó a Kbt., a Felhívás/Dokumentáció
alapján előírt, további dokumentumok, okiratok is!!!

I./1. sz. iratminta

TARTALOMJEGYZÉK
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
OLDALSZÁM

DOKUMENTUM TÁRGYA

Tartalomjegyzék

Felolvasólap
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 66. § (4) bekezdés]

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában
foglaltakról

Aláírási címpéldány/ ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában
foglalt kizáró ok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében

Az alkalmasság igazolása érdekében igénybe venni kívánt más szervezet
Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)

Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben)
Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárás tekintetében (nemleges esetben
is)

Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (adott esetben)
Nyilatkozat biztosítékról

Kereskedelmi árajánlat
Az ajánlat elektronikus másolati példánya (CD-n, vagy DVD-n, vagy
más elektronikus adathordozót)
Az egyenértékű termékekre vonatkozóan az egyenértékűséget igazoló
dokumentumok (adott esetben)
Egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott irat

Referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint
Ennek benyújtása az ajánlatban nem kötelező (de benyújtható) csak ajánlatkérő
Kbt. 69. § szerinti felhívására, adott esetben.

I./2. sz. iratminta

FELOLVASÓLAP*
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő adatai:
Neve
Székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
Email címe:
Közös Ajánlattevők esetén a tagok adatai:1
Vezető tag neve
Székhelye:
Tag neve:2
Székhelye:2
Bírálati szempontok szerinti számszerűsíthető adatok:

1. rész: Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)
A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

……………(Ft)

12 hónap + …………… hónap

…………….hónap

2. rész: A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
EGYMI bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

……………(Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

3. rész: Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

……………(Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

4. rész: Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)
Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)
A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

……………(Ft)

12 hónap + …………… hónap
…………….hónap

5. rész: Szakolyi
bútorbeszerzése:

Arany

János

Általános

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

Iskola,

Szakközépiskola

és

Gimnázium

……………(Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

6. rész: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

……………(Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

7. rész: Timári Szabolcsvezér Általános Iskola bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)
Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)
A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

……………(Ft)

12 hónap + …………… hónap
…………….hónap

8. rész: Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

……………(Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

9. rész: Tiszanagyfalui Általános Iskola bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

……………(Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

10. rész: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium bútorbeszerzése:

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

……………(Ft)

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

Az ajánlatommal érintett, adott rész szerinti mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) értékelési
szempontot alátámasztó alapadatok a kereskedelmi árajánlat táblázatban találhatóak.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

I./3. sz. iratminta

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 3. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 5. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 6. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 7. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 8. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 9. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
a Nyíregyházi Tankerületi Központ

„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárás 10. részében
Alulírott, ............................................... (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - nyilatkozom, hogy valamennyi közbeszerzési
dokumentumot az ajánlatkérő által megadott elektronikus úton elértem és azokat az ajánlatunk
elkészítése során figyelembe vettem.
A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - ezennel kijelentem, hogy eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, az esetleges módosításokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk megkötjük, és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

ajánlattevő cégszerű aláírása

I./4./a. sz. iratminta
NYILATKOZAT*
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói minőségről
Alulírott, ............................................. (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt cég a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:
a) mikrovállalkozás
b) kisvállalkozás
c) középvállalkozás
d) nem tartozik az a-c) kategóriákba.**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
ajánlattevő cégszerű aláírása

* Közös ajánlattétet esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában!
** Kérjük, a választásnak megfelelő aláhúzást, vagy egyértelmű jelölést 1 2 3 4

1

KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
összes foglalkoztatok létszáma 250főnél kevesebb, és
éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.
2
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatok létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
3
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatok létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelőforintösszeg.
4
Nem minősül KKI ’-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot"

a)
b)

I./4./b. sz. iratminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében5
1. rész: Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**

5

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében6
2. rész: A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
EGYMI bútorbeszerzése
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**

6

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében7
3. rész: A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel

nyilatkozom,

hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**

7

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében8
4. rész: A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel

nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**

8

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében9
5. rész: A Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**

9

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében10
6. rész: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében11
7. rész: A Timári Szabolcsvezér Általános Iskola bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében12
8. rész: A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,

hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében13
9. rész: A Tiszanagyfalui Általános Iskola bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében14
10. rész: A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium kollégiumának bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kíván igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kíván alvállalkozót igénybe venni: **
−
−

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok).
FONTOS MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.

**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

I./4./c. sz. iratminta
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében15
1. rész: Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola bútorbeszerzése
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**

15

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében16
2. rész: A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI
bútorbeszerzése
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**

16

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében17
3. rész: A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola bútorbeszerzése
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében18
4. rész: A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium bútorbeszerzése
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében19
5. rész: A Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium bútorbeszerzése
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében20
6. rész: A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium bútorbeszerzése
Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**

20

Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében21
7. rész: A Timári Szabolcsvezér Általános Iskola bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében22
8. rész: A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében23
9. rész: A Tiszanagyfalui Általános Iskola bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap
…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében24
10. rész: A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium kollégiumának bútorbeszerzése

Alulírott ________________________ (név) mint a(z) _______________________________ (cég
elnevezése) __________________________________ (cég adószáma) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára tekintettel
nyilatkozom,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében
„adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” elnevezéssel meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez
a. nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax), valamint a
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közreműködik:
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
*

A feltétel fennállása esetén aláhúzandó.
A feltétel fennállása esetén aláhúzandó és kitöltendő a táblázat.
Amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon
munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül.
**
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Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania!

I./5. sz. iratminta

Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti
NYILATKOZATA*
rész száma: ........................

Alulírott, ............................................. (név), mint a(z) ..................................................... (cégnév,
székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője:
I. Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk, Ajánlattevővel szemben a közbeszerzésekről szóló
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok.
II. Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)- k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.1
III. Nyilatkozom továbbá, hogy az általunk alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja kizáró okok.3
IV. Nyilatkozom, hogy az általam igazolni kívánt alábbi alkalmassági követelmények teljesülnek:4
• az eljárást megindító felhívás 15. b. MSZ.l. pontjában foglalt alkalmassági követelmény
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.
1
Minden esetben kötelezően benyújtandó nyilatkozatrész!
3
Törlendő/áthúzandó amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolására nem vesz igénybe más
szervezetet!
4
Fel kell tüntetni valamennyi alkalmassági követelményt - az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának a megjelölésével melyet Ajánlattevő kíván akár részben is - igazolni!

I./6. sz. iratminta
Ajánlattevő
NYILATKOZATA
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok tekintetében*

Alulírott, ............................................. (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév,
székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében:
-

nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak1

-

olyan társaságnak minősülünk, amelynek
o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi Lili. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő:
név: ........................................... állandó lakhely: ............................................ 2
név: ........................................... állandó lakhely: ............................................ 2
név: ........................................... állandó lakhely: ............................................ 2
o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik3
o társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.4

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kiilön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.
1
Amennyiben nem releváns törlendő'áthúzandó!
2
Szükség esetén bővíthető, ismételhető!
3
Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó!
4
Amennyiben nem releváns törlendő'áthúzandó! Felhívjuk a fiaveimet, amennyiben e bekezdés szerint
nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll!

I./7. sz. iratminta
NYILATKOZAT*
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
rész száma: .............................
Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...........................................................................................
(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk az eljárást megindító
felhívásban előírt alkalmassági követelmények igazolása érdekében az alábbiakban megjelölt szervezet(ek)
vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni:2

Azon alkalmassági követelmény meg jelölése az Az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezet
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjával,
neve, székhelye
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik1
1
j
1

(A táblázat további sorokkal bővíthető.)
VAGY2

VAGY
Nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelmények igazolása érdekében
kapacitást nyújtó szervezetet nem kívánunk igénybe venni.2

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kiilön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.
1

Az alkalmassági követelmény megjelölésének összhangban kell lennie az eljárást megindító felhívással, és pontosan
tartalmaznia kell a felhívás megfelelő pontjára utalás [lásd Kbt. 65. § (7) bekezdése]
2 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő, áthúzandó!

I./8. sz. iratminta
Az alkalmasság igazolása érdekében igénybe venni kívánt más szervezet Kbt. 114. § (2)
bekezdése szerinti
NYILATKOZAT
rész száma: .........................

Alulírott ............................................... (név), mint a .................................. (cégnév) kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam
igazolni kívánt alábbi alkalmassági követelmények teljesülnek:1
• az eljárást megindító felhívás 15. b. MSZ.l. pontjában foglalt alkalmassági követelmény

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap
cégszerű aláírása
(kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet)

I./9. sz. iratminta

NYILATKOZAT
a felelős fordításról*

Alulírott ................................................ (név), mint a(z) .................................................... (cégnév,
székhely) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlatban becsatolt
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget
vállalok.

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

* Adott esetben.

…………………………………………
cégszerű aláírás

I./10. sz. iratminta
NYILATKOZAT*
Változás-bejegyzési eljárás tekintetében
A)
Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ............................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért csatoljuk a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás

VAGY1
B)
Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ............................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban.
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás
* Az Ajánlattevőnek, alkalmasságot igazoló szervezetnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie.
' A megfelelő rész kitöltendő aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó!

I./11. sz. iratminta
NYILATKOZAT*
a biztosítékról
rész száma: ..................

Alulírott ..................................... (név), mint a(z) .............................................................. (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozom,
hogy az eljárást megindító felhívásban előírt biztosítéko(ka)t határidőre nyújtani fogom.

Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás

A következő nyilatkozatot, igazolást kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése
szerint, az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni
ajánlatkérő erre irányuló felszólítását követően!
DE ajánlattevő saját döntése alapján már ajánlatába is benyújthatja

REFERNCIA NYILATKOZAT
Alulírott .......................................................................................................................... (név), mint
a(z) .................. ..................................................................................... (cégnév, székhely)
a műszaki szakmai alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában
rész száma: ……..
ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,
hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) évben
teljesített és 6 éven belül (72 hónapon belül) megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (bútorok
szállítása) vonatkozó referenciáink a következőképpen alakultak:
A szerződést kötő másik fél
megnevezése, címe,
a szerződést kötő másik fél A szállítás tárgya, mennyisége
részéről a referenciát kiállító
személy elérhetősége

Teljesítés
ideje (kezdő és befejező
időpont évben, hónapban,
napban megadva)

Továbbá nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
jesítés az előírásoknak és a szerzőc
Kelt: …………………………., 2018. év ………..…….. hó ….. nap

…………………………………………
cégszerű aláírás

Megjegyzés: referencia igazolás is benyújtható a fenti referencia nyilatkozat helyett, mely tartalmazza akkor
legalább a referencia nyilatkozat fenti táblázatban szereplő adatait.

