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1. sz. melléklet  

 

ÁRAJÁNLAT 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata részére 

 

A „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019” azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című 
pályázattal összefüggésben a pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

 

Szolgáltatás megnevezése Nettó ár Áfa Bruttó ár 

A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 

azonosítószámú, „Önkormányzati 

tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” című pályázat 

keretében pályázati dokumentáció 

összeállítás első díjrészlet. 
 

   

A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 

azonosítószámú, „Önkormányzati 

tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása 

Pest megyében” című pályázat 

keretében pályázati dokumentáció 

összeállítás második díjrészlet. 

   

 
Kelt: ………………, 2019. év ……………hó. ....nap 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő címe:  

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlattevő teljesítésért felelős 

vezetőjének neve: 
 

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő e-mail címe:  
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2. sz. melléklet  

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

Alulírott ………………………………. (név), mint a(z) ……………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y il a t k o z o m, 

hogy az általam képviselet céggel szemben az alábbi kizáró okok nem állnak fenn: 

 

•  végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

• gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

•  akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján 

vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a 

bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  

• az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha az árajánlat benyújtásának időpontjáig 

megfizette, vagy megfizetésére halasztást kapott, 

• a Kbt. 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményeket súlyosan megszegte, és ezt három évnél nem régebben meghozott, 

jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való 

megtámadása esetén jogerős bírósági határozat megállapította, három évnél nem 

régebben hozott jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak 

közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági határozat megállapította, 

hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét súlyosan megszegte vagy 

külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, 

súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; 

 

Kelt: ………………, 2019. év ……………hó. ....nap 

 

 

………………………………. 

Cégszerű aláírás 
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3.sz melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ………………………………. (név), mint a(z) ……………………………… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általam képviselet cég, ill. az általam bevont alvállalkozó megfelel a szerződés 

teljesítéséhez szükséges 

 

1. alkalmassági követelményeknek és 

2. rendelkezik pénzügyi fedezettel. 

 

 

 

 

 

 

Kelt:  ........................ , 2019. év ..... hó  ..... nap 

 

 

 

 

 

………….…………………….. 

Cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet  

 

 

Referenciaigazolás 


