5. sz. melléklet a 30700/19944

/2017. számú anyag dokumentációjába

1. sz. nyilatkozatminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján1
…. rész
(valamennyi ajánlattal érintett rész esetében be kell nyújtani)
Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ”Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy Ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a Műszaki
leírásban foglalt feltételeket, valamint a szerződéses feltételeket áttanulmányozta, azokat
megértette, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződést az abban, valamint a
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a felmerült megrendelői igények függvényében a
……rész vonatkozásában………………………nettó ajánlati áron teljesíti.
Beleegyezünk, hogy az Ajánlattételi felhívás értelmében az ajánlattételi határidő lejártától
kezdődően 30 napig tartjuk az ajánlatunkat érvényben, az abban foglaltak eddig az időpontig
ránk nézve kötelező érvényűek, és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az
Ajánlattételi felhívásban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor
elfogadhatóak.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi felhívást, annak
mellékleteit, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem
közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel Ajánlatkérő erre vonatkozó előzetes írásos
hozzájárulása nélkül.
Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

1

2. sz. nyilatkozatminta
2

NYILATKOZAT
Kbt 66. § (4) bekezdése szerint

Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) .............................................. (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő a kis – és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. törvény (Kkv tv.) 2.-3. §-a:
szerint:


mikro-vállalkozásnak



kisvállalkozásnak



középvállalkozásnak

minősül, /
 nem tartozik a Kkv tv. hatálya alá3
/A kis- és középvállalkozások meghatározása
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k
támogatására és a KKV-kal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg főösszege legfeljebb
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-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.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon
- ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni/

…………………… 20…... ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

2
3

A közös ajánlattevők részéről külön-külön kell kitölteni!
A megfelelő rész aláhúzandó.

2

3. sz. nyilatkozatminta
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) - b) pontjának tekintetében
(valamennyi ajánlattal érintett rész esetében be kell nyújtani)
I. Alulírott……………………………………, mint a(z)………………………………
(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ” Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
-

nem veszek igénybe

VAGY
-

igénybe veszek4

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz
igénybe5

II. Alulírott……………………………………, mint a(z)………………………………
(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ”Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján az I. pontban
meghatározott rész(ek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor már
ismert Alvállalkozó neve, székhelye:
Kelt:
……………………………………………………………
cégszerű aláírás

4
5

Megfelelő rész aláhúzandó
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe

3

4. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése tekintetében
Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ” Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

4

5 . sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ” Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
1) hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
2) Nyilatkozom, hogy Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
az alábbiak szerint olyan társaságnak minősül, amelyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
VAGY
szabályozott tőzsdén jegyeznek6

3) Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén:
Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § r) pontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos megismerhető.
A tényleges tulajdonosok nevének és állandó lakóhelyének bemutatása7:
Név

Állandó lakóhely

VAGY
nyilatkozom
hogy a Pmt. 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.
6
7

A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!
Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő!

5

Tényleges tulajdonos hiányában a Pmt. 3. § re) pontja szerint a tulajdonos jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője/tisztségviselői:
Név

Állandó lakóhely

Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

6

6 . sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT
alkalmassági feltételeknek való megfelelésről

Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ” Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a közbeszerzési eljárás keretében az általunk igazolni kívánt, az ajánlattételi
felhívás 14.) pontja szerinti P/1 és M/1 alkalmassági követelmények teljesülnek.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő 69. §-a szerinti
felhívására nyújtjuk be. [Kbt. 114. § (2) bekezdés]
Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

7

7. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében

Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ” Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira
nem támaszkodunk
VAGY
támaszkodunk az alábbiak szerint.

Azon alkalmassági követelmények (az
eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjainak megjelölésével), amelynek
történő megfelelés igazolására az
ajánlattevő más szervezet kapacitásaira
támaszkodik

Szervezet neve, székhelye8

Amennyiben más szervezet(ek) vagy személy kapacitására támaszkodik az ajánlattevő:
Továbbá nyilatkozunk hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági,
illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a
szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint
támaszkodunk9:

8

A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés
érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik.
9
Ajánlattevő választása szerint választható az a) vagy b) vagy c) pont.

8

a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk
venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk10

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott más szervezet neve, címe:

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrások
a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe vételének
módja:

ÉS/VAGY

b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához (ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik) felhasználjuk – amely lehetővé teszi e más szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során – az alábbi módon
vesszük igénybe:

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott más szervezet neve, címe:

Az alkalmasság igazolásakor
bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott szakmai
tapasztalata igénybe vételének
módja:

ÉS/VAGY

10

Ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

9

c) nyilatkozunk a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban
foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az
esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért. 11

Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

11

E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát.

10

8. sz. nyilatkozatminta
CÉGINFORMÁCIÓS ADATLAP12
a Tintapatron, toner beszerzés 2017. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlattevő
Neve:
Székhelye:
Postacíme:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail címe:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Számlavezető pénzintézet megnevezése és
számlaszám:
Vezető tisztségviselő
Neve:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail címe:
Az eljárásban kapcsolattartásra kijelölt
személy
Neve:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail címe:

Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

12

Ajánlattevő és közös ajánlattevők részéről külön-külön ki kell tölteni.

11

9. sz. nyilatkozatminta
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mint
Ajánlatkérő által kiírt, ”Tintapatron, toner beszerzés 2017.” tárgyú beszerzési eljárásban
büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom

hogy a Közbeszerzési Hatóság Elnökének hatályos tárgyú útmutatójában nem szereplő
nyilvántartás(oka)t *figyelembe vettük/nem vettük figyelembe.
Figyelembe vétel esetén kérjük a nyilvántartások felsorolását.

Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

„Az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok
ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági
nyilvántartásból jogosult. Az ajánlatkérő által ellenőrizhető hatósági nyilvántartások
megnevezését a Közbeszerzési Hatóság által a tárgyban kiadott mindenkor hatályos útmutató
tartalmazza.”
* a megfelelő rész aláhúzandó

12

10. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT A MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE 39. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉBEN
FOGLALT ÁTLÁTHATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSÉRŐL

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási
címpéldány/aláírás minta alapján:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Az aláírási címpéldány vagy aláírás minta másolatát a nyilatkozattételi jogosultság
ellenőrzése céljából kérjük csatolni!
2/a.)* Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam
(általunk) jegyzett szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdése 1. pontjának
…………………………….. alpontja alapján
átlátható szervezetnek minősül.
Alulírott természetes személy nyilatkozom, hogy nem tartozom a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjának
hatálya alá.
*Megfelelőt kérjük aláhúzni
2/b.)*

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a
jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul
veszem (vesszük), hogy
 a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) a költségvetéséből
csak a fenti feltételeknek megfelelő szervezetek részére teljesíthet szerződés
alapján kifizetést.
 a 2/a.) vagy 2/b.) pont szerinti nyilatkozatomban (nyilatkozatunkban) foglaltak
változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (vagyunk) a NBSZ-t
tájékoztatni.
 a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a NBSZ
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll.
Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

13

TÁJÉKOZTATÁS
átláthatósági nyilatkozathoz

Magyarország Alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése alapján a központi költségvetésből
csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján
kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására
irányuló tevékenysége átlátható.
Az átlátható szervezetre vonatkozó kritériumokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja határozza meg:
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.
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11. sz. nyilatkozatminta
Kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozata
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
(adott esetben)13

Alulírott/alulírottak,
……………………………..(jogosult
neve),
mint
a
…………………………….. (gazdasági szereplő neve, címe) kötelezettségvállalásra
jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Tintapatron, toner beszerzés 2017.”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a(z) ………………………………(ajánlattevő
cég megnevezése) nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges
alábbi erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt, melyek
tekintetében csatoljuk a Kbt. 67. § (7) és (9) bekezdés szerinti tartalommal bíró okiratot
(szerződést vagy előszerződést):
[az érintett műszaki/szakmai erőforrások ismertetése/bemutatása és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölése]

Kelt: …………………… 2017. ……………. hó ………nap
…………..………..……………..
cégszerű aláírás

13

Minden alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő tekintetében kitöltendő!
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