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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK


	1. számú melléklet


NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJAI ALAPJÁN Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.

a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
alvállalkozó(ka)t a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően igénybe kívánok venni az alábbi részek teljesítéséhez Nemleges válasz esetén kérjük beírni: „Nincs a közbeszerzésnek ilyen része.”:

a közbeszerzésnek azon része/részei, amelynek teljesítésében alvállalkozó közreműködni fog



a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően a fenti részek (1. pont) tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az alábbiak: 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)
(alvállalkozó megnevezése, címe, adószáma)
a közbeszerzésnek az 1. pont szerinti azon része/részei, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködni fog





Kelt: ………………, ………………………
		
	(aláírás)

2. számú melléklet



NYILATKOZAT A KBT. 73. § (4)-(5) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRTAKRÓLRészajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.

a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében



Alulírott …………………………(név), mint a(z) ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatot a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével állítottam össze.


Kelt:	……………………, ………………………


		
	(aláírás)


3. számú melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás során
………….. részében

Nyilatkozattevő:
Szervezet neve:			……………………………………………………………………….
Székhelye:			……………………………………………………………………….
Cégjegyzékszáma:		……………………………………………………………………….
Adószáma:			……………………………………………………………………….
Képviseletében eljáró neve:	……………………………………………………………………….
Születéskori neve:	………………………………………………………………………………..
Anyja neve:	…………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:	…………………………………………………………………………………

Alulírott ……………………………….…. , mint a …………………………………..……….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.
TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint (a megfelelő aláhúzandó):
	az állam, 

költségvetési szerv, 
köztestület, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, 
társulás, 
egyházi jogi személy, 
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 
nemzetközi szervezet, 
külföldi állam, 
külföldi helyhatóság, 
külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 
	a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
	A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. [Áht. 41. § (6) bek.];
	a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az önkormányzat / költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
	az önkormányzat / költségvetési szerv az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.






Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat / költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.


Kelt:……………………………………………………



………………..................................
cégszerű aláírás

II.
AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ 
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

	tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,


	adóilletősége ……………………….. országban található, amely 

 [a megfelelő aláhúzandó],
az Európai Unió tagállamában, 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 
	olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

	nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,


	az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
	a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
	A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. [Áht. 41. § (6) bek.];
	a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az önkormányzat / költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
	az önkormányzat / költségvetési szerv az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.




Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az önkormányzat / költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.


Kelt:……………………………………………………




………………..................................
cégszerű aláírás



I. Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint:
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
:

Sorsz.
Családi és utóneve
Születési családi és utóneve
Születési helye és ideje
Anyja születési családi és utóneve
Tulajdoni hányada (%)

Befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)





















































II. Nyilatkozat a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró szervezetekről és azok tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak:

Sorsz.
A szervezet
A szervezet tényleges tulajdonosainak

Neve
Tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)
Adóilletősége
Családi és utóneve
Születési családi és utóneve
Születési helye és ideje
Anyja születési családi és utóneve
Tulajdoni hányada,
befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)























































































III. Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 9 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 9 százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik;
h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az adózó köteles bizonyítani; minősítésről 

A gazdálkodó szervezet vonatkozásában:

Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint : 
Adóév
A gazdálkodó szervezet neve
Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest







Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

III.
CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint olyan civil szervezet és vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
vezető tisztségviselői megismerhetők,
az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
 az általam képviselt szervezet székhelye:
	- az Európai Unió tagállamában,
	- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
	- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
	- ………………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
	a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
	A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. [Áht. 41. § (6) bek.];
	a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az önkormányzat / költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
	az önkormányzat / költségvetési szerv az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.


Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az önkormányzat / költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt:……………………………………………………



………………..................................
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a civil szervezet és vízitársulat vezető tisztviselőiről Vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai [Ptk. 3:77. §]; alapítványnál: a kuratórium tagjai [Ptk. 3:397. § (1) bek.]; civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai [Ptk. 3:21. §]; vízitársulatnál: intézőbizottság elnöke és tagjai, felügyelőbizottság elnöke [2011. évi CXLIV. tv. 31. § (1) bek.; 33. § (1) bek.]
	



Sorsz.
Családi és utóneve
Születési családi és utóneve
Születési helye és ideje
Anyja születési családi és utóneve







































II. Nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéséről


Ssz.
A nyilatkozatot tevő szervezet vezető tisztségviselőjének
25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet

neve
születési neve
születési helye
anyja neve
neve
székhelye
adószáma
cj.száma / nyilvántartásba vételi száma
adóilletősége
felett gyakorolt










tulajdoni hányad
%
befolyás, szavazati jog mértéke
%
1.
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Kelt:……………………………………………………


………………..................................
cégszerű aláírás
4. számú melléklet


NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRŐL Részajánlatonként (1. és 2.) kell megtenni a nyilatkozatot.

a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében


Alulírott …………………………(név), mint a(z) ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez igényt tartok az Ajánlatkérő által biztosított előleg igényléséhez / nem tartok igényt előleg igénylésére. A megfelelő részt szükséges meghagyni!

A(z) ………………………………… (ajánlattevő neve) által igényelt előleg összege (max. a nettó teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg) a(z) ………… számú részfeladatban, mely nettó …………………………….Ft.

Nyilatkozom annak elfogadásáról, hogy a részünkre folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően vagyunk kötelesek felhasználni. Előleg igénylése esetén releváns rész. Kérjük nemleges esetben törölni a nyilatkozatból!

Nyilatkozom továbbá, annak elfogadásáról, hogy az általunk igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra, oly módon, hogy annak összegével csökkentésre kerül a végszámla összege. Előleg igénylése esetén releváns rész. Kérjük nemleges esetben törölni a nyilatkozatból!


Kelt:	……………………, ………………………

		
	(aláírás)


5. számú melléklet



NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.


a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében



Alulírott ……………………………………(név), mint a(z) ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelő általános építés-szerelési felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogunk.


Kelt:	……………………, ………………………


		
	(aláírás)

6. számú melléklet


NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATÁRÓL Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.


a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

…….. részében


Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a szerződés teljesítése során és szakmai tapasztalatát bemutatni az 1. értékelési részszempont körében:

	Szakember neve:	.…………………………………….


	Szakember szakirányú iskolai végzettsége/képzettsége:	……..……………………………..


	Végzettség megszerzésének időpontja: (év, hó, nap)	……………………………………


	Végzettség megszerzésének helye: (intézmény megnevezése)	…………………………………….


	Szakember jogviszonya ajánlattevővel:
(munkajogviszony, munkavégzésre irányuló más jogviszony,
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszony):	…………………………………….

Szakember 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ

Közlekedési építmények szakterületi (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsághoz szükséges szakmai tapasztalata 
megszerzésének időpontja: (év,hó)	……..………………..

Szakember értékelési részszempontnak megfelelő szakmai tapasztalata Közlekedési építmények szakterületen 
(Korábbi elvégzett projektek felsorolása, az abban végzett tevékenység leírása)

Projekt kezdő időpontja
(év,hó)
Projekt befejező időpontja
(év,hó)














Kelt: ………………, ………………………

		
	(ajánlattevő aláírása)



Alulírott ……………………… (szakember neve), mint a(z) ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) ajánlattevő által a tárgyi közbeszerzési eljárásban bevont szakember nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fogok állni.


Kelt: ………………, ………………………

		
	(szakember aláírása)

7. számú melléklet


NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT VILLAMOSSÁGI SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATÁRÓL

a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

1. részében


Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a szerződés teljesítése során és szakmai tapasztalatát bemutatni a 2. értékelési részszempont körében:

	Szakember neve:	.…………………………………….


	Szakember szakirányú iskolai végzettsége/képzettsége:	……..……………………………..


	Végzettség megszerzésének időpontja: (év, hó, nap)	……………………………………


	Végzettség megszerzésének helye: (intézmény megnevezése)	…………………………………….


	Szakember jogviszonya ajánlattevővel:
(munkajogviszony, munkavégzésre irányuló más jogviszony,
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszony):	…………………………………….

Szakember 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI-R

Villamossági részszakterületi (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsághoz szükséges szakmai tapasztalata 
megszerzésének időpontja: (év,hó)	……..……………….. 

Szakember értékelési részszempontnak megfelelő szakmai tapasztalata Villamossági részszakterületen 
(Korábbi elvégzett projektek felsorolása, az abban végzett tevékenység leírása)

Projekt kezdő időpontja
(év,hó)
Projekt befejező időpontja
(év,hó)















Kelt: ………………, ………………………

		
	(ajánlattevő aláírása)



Alulírott ……………………… (szakember neve), mint a(z) ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) által a tárgyi közbeszerzési eljárásban bevont szakember nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fogok állni.


Kelt: ………………, ………………………

		
	(szakember aláírása)

8. számú melléklet


NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATÁRÓL Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.


a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………. részében


Alulírott ……………………… (név), mint a(z) ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a szerződés teljesítése során és szakmai tapasztalatát bemutatni a 2. értékelési részszempont körében:

	Szakember neve:	.…………………………………….


	Szakember szakirányú iskolai végzettsége/képzettsége:	……..……………………………..


	Végzettség megszerzésének időpontja: (év, hó, nap)	……………………………………


	Végzettség megszerzésének helye: (intézmény megnevezése)	…………………………………….


	Szakember jogviszonya ajánlattevővel:
(munkajogviszony, munkavégzésre irányuló más jogviszony,
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszony):	…………………………………….

Szakember 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ-R

Vízgazdálkodási építmények részszakterületi (vagy azzal
egyenértékű) jogosultsághoz szükséges szakmai tapasztalata 
megszerzésének időpontja: (év,hó)	……..……………….. 

Szakember értékelési részszempontnak megfelelő szakmai tapasztalata Vízgazdálkodási építmények részszakterületen 
(Korábbi elvégzett projektek felsorolása, az abban végzett tevékenység leírása)

Projekt kezdő időpontja
(év,hó)
Projekt befejező időpontja
(év,hó)














Kelt: ………………, ………………………

		
	(ajánlattevő aláírása)



Alulírott ……………………… (szakember neve), mint a(z) ………………………….. (ajánlattevő neve, címe) által a tárgyi közbeszerzési eljárásban bevont szakember nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fogok állni.


Kelt: ………………, ………………………

		
	(szakember aláírása)

9. számú melléklet


NYILATKOZAT A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT Részajánlatonként kell megtenni a nyilatkozatot.

a „Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás

………….. részében


Alulírott …………………………(név), mint a(z) ………………………………..(ajánlattevő neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok az általam képviselt ………………………………..(ajánlattevő neve) tekintetében nem állnak fenn.
Továbbá nyilatkozom, hogy ezen kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén képesek leszünk benyújtani.



Kelt:	……………………, ………………………
		
	(aláírás)



