1. SZÁMÚ MELLÉKLET
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő

adatai1:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám2:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai3:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:
1. rész:

Nettó egységár (Ft/kWh)

......................,
- Ft/kWh

2. rész:

Nettó egységár (Ft/kWh)

......................,
- Ft/kWh

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

1

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a
megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni.
3
Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlattételre vonatkozó felkérésének és a kapcsolódó dokumentumok feltételeit
megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, ajánlatot teszünk a Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) a Kbt. 29. § (1) bekezdésére tekintettel a jelen dokumentációban
meghatározott ajánlatkérő szervezetek meghatalmazása alapján (együttesen: Ajánlatkérő) „Villamos energia
beszerzés” tárgyú, a Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pontjában jogalap szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban.

A feladat teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk, továbbá nyertességünk esetén
a szerződést megkötjük és az előírásoknak megfelelően teljesítjük. Vállaljuk továbbá, hogy a műszaki
leírásban meghatározottakat nyújtjuk az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak
megfelelően a Felolvasó lapon szereplő egységárért.

Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak vagy kisvállalkozásnak vagy középvállalkozásnak minősül, vagy
nem KKV (a megfelelő aláhúzandó).

Vállaljuk, hogy az ajánlati határidő lejártát követő 30 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az
addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

................................................
cégszerű aláírás

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL4

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ………………………………………………………………………. ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
................................................
cégszerű aláírás

4

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevők esetén minden egyes ajánlattevőnek ki kell tölteni!

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZATA KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) PONTJA SZERINT5

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára tekintettel
nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontjában foglalt definícióra
tekintettel cégünk tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek) :

Tényleges tulajdonos neve:

vagy

-

ezúton nyilatkozunk, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
................................................
cégszerű aláírás

5

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevők esetén minden egyes ajánlattevőnek ki kell tölteni!

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT A KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINT6
Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a jelen közbeszerzési
eljárásban a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok alá eső alvállalkozót, valamint egyéb kapacitást
nyújtó szervezetet.
.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

………………………………..
cégszerű aláírás

6

A nyilatkozatot akkor is ki kell tölteni, ha ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZATA KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA SZERINT7
Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy
A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni:
vagy
B) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.

C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 66. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt
részek tekintetében az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert - alvállalkozó(ka)t veszem igénybe:
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában
Alvállalkozó neve, címe (amennyiben már ismert)
megjelölt rész

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
………………………………..
cégszerű aláírás
* Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő.

7

Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó illetve értelemszerűen kitöltendő vagy a nem releváns rész
törlendő.

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KÖRNYEZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOGI KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉS
SZERINT

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek azon szervezetekről, akiktől a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó azon kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés során meg kell felelni tájékoztatást lehet kérni:

Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100
Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egészségvédelem:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefon: +36 1 476 1100
Központi telefax: +36 1 476 1390
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Honlap: www.antsz.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu

8. SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁVAL KAPCSOLATBAN

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya
a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

………………………………..
cégszerű aláírás

