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Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek

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

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):

Nyilatkozom, hogy

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

Nyilatkozat

Benyújtandó iratok jegyzéke

Ajánlattevő által feltöltött iratok:

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

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

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

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

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

Melyik szakaszhoz 
szükséges

Nyilatkozatok

Kötelezően benyújtandó iratok:

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Útburkolat felújítás kivitelezési feladataiKözbeszerzés 
tárgya:

Tass Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bek.

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

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat megerősítése

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

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.

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.

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bek. k) kc)

Nyilatkozat megerősítése

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.

Nyilatkozom, hogy a fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott kizáró 
feltételek nem állnak fenn.

Szervezet neve:

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:

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

Nyilatkozat

Nyilatkozat megerősítése
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Nyilatkozat összeállító

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Szám Igen Nem Igen

2. A műszaki szakember útépítési munkák 
építőipari kivitelezése területén szerzett 

szakmai tapasztalata (HÓNAP)
Szám Igen Nem Igen

(1 of 1)

További közbeszerzési dokumentumok

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ.zipMŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓMűszaki leírás/dokumentáció

közbeszerzési dokumentáció - Tass 
Darányi út burkolatfelújítás 
20180815.docx

közbeszerzési dokumentáció - Tass
Darányi út burkolatfelújítás 
20180815

Műszaki leírás/dokumentáció

közbeszerzési dokumentáció - Tass 
Darányi út burkolatfelújítás 
20180815.pdf

közbeszerzési dokumentáció - Tass
Darányi út burkolatfelújítás 
20180815

Műszaki leírás/dokumentáció

MűveletekFájl neveDokumentum neveDokumentum típusa

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat megerősítése

nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

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

ajánlattevő vonatkozásábanNyilatkozom, hogy

folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

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.

kizáró okok tekintetében

Részletek

Részletek

Részletek
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Visszavonás

Indoklás:




