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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000399722018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tiszasziget Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Tiszasziget logisztikai gyűjtőpont kialakítása

Benyújtandó iratok jegyzéke
Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.
Kötelezően benyújtandó iratok:

Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz
szükséges

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

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

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

Nyilatkozom, hogy
szervezetünk 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 tulajdonosról az alábbiak szerint
nyilatkozik (név, állandó lakóhely):
szervezetünknél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs
szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek
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Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 62. § (1) bek. k) kc)
Nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

Szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal:
Szervezet neve:

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott kizáró
feltételek nem állnak fenn.
Szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik.
Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 66. § (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

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 a szerződéstervezettel
együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

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,
fenntartások és korlátozások nélkül a felolvasólapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljeskörűen megismertem.
Nyilatkozat megerősítése

Kbt. 67. § (4) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
Nyilatkozat megerősítése, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Nyilatkozat kizáró okokról
Nyilatkozat
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kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat megerősítése, hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e), f) foglalt kizáró okok, valamint a
Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén sem állnak fenn az abban foglalt kizáró okok.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat
folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozom, hogy

ajánlattevő vonatkozásában

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:
változásbejegyzési eljárás van folyamatban.
nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.
Nyilatkozat megerősítése

További közbeszerzési dokumentumok
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Tájékoztató az értékelési szempontok
számításáról

Tájékoztató az értékelési
szempontokról

Tájékoztató az értékelési
szempontokról.pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

Műszaki dokumentáció III

Műszaki dokumentáció III.zip

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

Műszaki dokumentáció II

Műszaki dokumentáció II.zip

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

Műszaki dokumentáció I

Műszaki dokumentáció I.zip

Részletek

Szerződés-tervezet

Vállalkozási
szerződés_Tiszasziget_logisztika

Vállalkozási
Részletek
szerződés_Tiszasziget_logisztika.docx

Műszaki leírás/dokumentáció

Árazatlan költségvetés

Árazatlan költségvetés.xlsx

Nyilatkozat összeállító
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ
Ajánlattételi forduló
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Műveletek

Részletek

Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a
Felolvasó lap pontos kitöltéséhez
tanulmányozza a közbeszerzési
dokumentáció részét képező Tájékoztató
értékelési szempontokról pdf
dokumentumot!

Magyarázat

Nem

Nem

Igen

Ajánlati ár. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó
HUF)

Szám

Igen

Nem

Igen

Az esetlegesen keletkező veszélyes
hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő
edényzet helyszínen tartása (Lehetséges
válaszok: "Igen, vállalom" vagy "Nem, nem
vállalom")

Szöveg

Igen

Nem

Igen

Építés közben keletkezett hulladékok
megfelelő kezeléséért felelős személy
kijelölése (Lehetséges válaszok: "Igen,
vállalom" vagy "Nem, nem vállalom")

Szöveg

Igen

Nem

Igen

Teljes körű jótállás időtartamán felüli
további garancia vállalása (legkevesebb +0
=12 hónap, legtöbb + 36=48 hónap írható)

Szám

Igen

Nem

Igen

Nyilatkozat kizáró okok tekintetében

Cím

Nem

Nem

Nem

Nyilatkozat megerősítése, hogy nem állnak
fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b), c), g)-p) foglalt kizáró okok.

Logikai

Igen

Nem

Nem

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) b) pontja alapján

Cím

Nem

Nem

Nem

VAGY Nem kívánok alvállalkozót igénybe
venni

Logikai

Nem

Nem

Nem

VAGY Alvállalkozókat kívánok igénybe venni
, de egyelőre nem ismertek

Logikai

Nem

Nem

Nem

VAGY Igénybe kívánom venni az alábbi
alvállalkozó(kat) a közbeszerzés alábbi
részének (részeinek) teljesítéséhez

Hosszú szöveg

Nem

Nem

Nem

NYILATKOZAT a felelős fordításról

Cím

Nem

Nem

Nem

CSAK ABBAN AZ ESETBEN, ha az
ajánlattevő ajánlatában idegen nyelvről
lefordított dokumentumot csatol be

Magyarázat

Nem

Nem

Nem

Nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt
magyar nyelvű fordítás(ok) tartalma és
értelme mindenben megfelel(nek) az idegen
nyelvű eredeti szövegnek, annak
tartalmáért felelősséget vállalok.

Logikai

Nem

Nem

Nem

NYILATKOZAT üzleti titokra vonatkozóan a
Kbt. 44. § alapján

Cím

Nem

Nem

Nem

VAGY n y i l a t k o z o m, hogy ajánlatunk
üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem
tartalmaz

Logikai

Nem

Nem

Nem

VAGY n y i l a t k o z o m, hogy az
ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok
üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok
nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk

Hosszú szöveg

Nem

Nem

Nem

Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása
dokumentumonként

Hosszú szöveg

Nem

Nem

Nem

NYILATKOZAT felelősségbiztosításról

Cím

Nem

Nem

Nem

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás alapján
kötendő szerződés megkötésének
időpontjáig építési, szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötünk,
vagy meglévő felelősségbiztosításunkat
kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt
mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra.

Magyarázat

Nem

Nem

Nem
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Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Mértéke: …… forint/káresemény

Szám

Igen

Nem

Nem

Mértéke: …… forint/év

Szám

Igen

Nem

Nem

Tudomásul vesszük, hogy a fenti
kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő
szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,
melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg
Ajánlatkérő a szerződés

Logikai

Igen

Nem

Nem

NYILATKOZAT az előlegfizetésre
vonatkozóan

Cím

Nem

Nem

Nem

VAGY előlegfizetésre nem tartok igényt – ez
a nyilatkozat később megváltoztatható

Logikai

Nem

Nem

Nem

VAGY előlegfizetési igényem bejelentése
felől később adok értesítést

Logikai

Nem

Nem

Nem

VAGY előlegfizetésre igényt tartok

Logikai

Nem

Nem

Nem

Az igényelt előleg: a vállalkozói díj nettó
ellenérték ….. %-a (max 25%)

Szám

Nem

Nem

Nem

NYILATKOZAT hulladék - engedéllyel
rendelkező kezelőhöz történő –
elszállítására.

Cím

Nem

Nem

Nem

n y i l a t k o z o m, hogy a fenti tárgyú
közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés teljesítése során keletkező
hulladékot - engedéllyel rendelkező
kezelőhöz – elszállítjuk

Logikai

Igen

Nem

Nem

NYILATKOZAT ajánlat mellékletei
tekintetében

Cím

Nem

Nem

Nem

A benyújtott ajánlat KÖTELEZŐEN
csatolandó mellékletei: • ügyvéd vagy
közjegyző által hitelesített aláírási
címpéldány • árazott költségvetés xls
fájlban • árazott, az xls formátumúval
azonos tartalmú árazott költségvetés,
ellenjegyzetten pdf formátumban

Magyarázat

Nem

Nem

Nem

A benyújtott ajánlat ADOTT ESETBEN
csatolandó melléklete:

Cím

Nem

Nem

Nem

Amennyiben ajánlattevő nem szerepel a
Köztartozásmentes adózói adatbázisban,
egyéb módon, saját döntése szerint, okirati
formában igazolhatja Kbt. 62. § (1) b)
szerinti kizáró ok hiányát (azaz, nem áll
fenn az a körülmény, miszerint 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;) Az igazolás módja: ha
gazdasági szereplő az adatbázisban nem
szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal
igazolása vagy együttes adóigazolás
benyújtása. Az igazolás az ajánlatban is
benyújtható. Amennyiben ajánlattevő az
ajánlatban nem nyújtja be az igazolást, úgy
ajánlatkérő hiánypótlásban felhívja
ajánlattevőt a hiány pótlására.

Magyarázat

Nem

Nem

Nem

n y i l a t k o z o m, hogy az ajánlat
mellékleteivel kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul vettem:

Logikai

Igen

Nem

Nem
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Visszavonás
Indoklás:
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