
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és leletez  munkaállomás tervszerű megel z  karbantartása és teljes körű hibajavítása 

mindennemű alkatrész és javítóanyag biztosításával (beleértve a vákuumtechnikai alkatrész, röntgencs  költségét is), gyártói 
üzembiztonsági módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése 

Aktához rendelt hivatkozási szám: 4.17.01.04.10. 

 

Nyilatkozatminták 
Tisztelt Gazdasági szerepl ! Ajánlatkér  üdvözli a Tisztelt Gazdasági szerepl t! Kérjük, hogy a jelen 
dokumentumot, közbeszerzési eljárást megindító felhívást és valamennyi kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentumot alaposan áttanulmányozni szíveskedjék tekintettel arra, hogy egyes 

feltételeknek való meg nem felelés az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti. 

A jelen „Nyilatkozatminták” megnevezésű közbeszerzési dokumentum az ajánlattételt segíti. 
Eredményes ajánlattételének segítése és megkönnyítése érdekében ajánlott nyilatkozatminták 

kerültek kiadásra elektronikus (szerkeszthet ) formátumban. Azok változatlan formában történ  
felhasználása az ajánlattétel során ajánlott, de nem kötelez ! 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az eljárás eredményeként megkötend  szerz dés nyertessége esetén a 
felolvasólapon rögzített adatok (szerz dést köt  másik fél adatai, kapcsolattartási pontok, stb.) 
alapján kerül kitöltésre.  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a nyilatkozatok nem kizárólag a jelen dokumentáció mellékletét 

képez  ajánlott minták szerinti formában nyújthatók be, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A 

mellékelt iratminták felhasználását megel z en kérjük, hogy azok tartalmát a mindenkor hatályos 
vonatkozó jogszabályi el írásokkal és az eljárást megindító felhívás/közbeszerzési dokumentumok 

el írásaival egyeztetni szíveskedjék. Ennek elmaradásából ered  hiányosságokért, vagy egyéb 
hibákért a felel sség teljes mértékben az Ajánlattev t terheli! 

A fentiekre tekintettel Ajánlatkér  a mellékelt iratminták felhasználásából ered  esetleges 
érvénytelen ajánlattétel vonatkozásában teljes felel sségét kizárja!  

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! Eredményes ajánlattételében bízva maradunk tisztelettel! 
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Felolvasólap 
1. sz. melléklet 
 

 Ajánlattev  

Rövidített név:   

Székhelye:  

Képvisel  neve:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó közvetlen 
(mobil) telefonszáma: 

 

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

Telefax:1   

e-mail:2   

 
 
 

Értékelési szempont 
Ajánlattev  megajánlása 

(nettó HUF) 

Ajánlati ár 
a szerz dés teljes id tartamára vonatkozóan (24 hónap) 

 

 
 

Alulírott ajánlattev  kijelentem, hogy a tárgyi ajánlatkérés és arra tett ajánlat tartalmát ismerem. Nyilatkozom, 
hogy az ajánlatban szerepl  nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi felel sségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: 

        AJÁNLATTEV  ALÁÍRÁSA 

                                                           
1
 Az „Általános Eljárási Információk” című közbeszerzési dokumentum „KAPCSOLATTARTÁS” fejezete szerint! 

2
 Az „Általános Eljárási Információk” című közbeszerzési dokumentum „KAPCSOLATTARTÁS” fejezete szerint! 
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Ajánlattételi nyilatkozat 
2. sz. melléklet 
 
 
Alulírott ................................. (képvisel  neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy, az alábbi nyilatkozatokat teszem: 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint  
Kifejezetten nyilatkozom, hogy az ajánlati/ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
(annak valamennyi mellékletében, a szerz déstervezetben, valamint az Ajánlatkér  által esetlegesen tett 
pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészít  tájékoztatásban) foglalt feltételeket mindenben tudomásul 
vettük és elfogadjuk, a szerz dés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott 
ellenszolgáltatás ellenében. 
 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint  
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról 
szóló törvény szerint  

a. mikro vállalkozásnak min sül; vagy 
b. kis vállalkozásnak min sül; vagy 
c. középvállalkozásnak min sül; vagy 
d. nem tartozik a törvény hatálya alá.3 

 
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság (ajánlattev ) vonatkozásában 

a. van folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság el tt. Erre tekintettel ajánlatunkban 
mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
VAGY 
 

b. nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság el tt. 4 
 

Felelős fordítás 

Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt fordítás(ok) az eredeti idegen nyelvű dokumentumok tartalmával 
mindenben megegyeznek. A fordítás tartalmáért felel sséget vállalok. 

 

Kelt: 

 

 

        AJÁNLATTEV  ALÁÍRÁSA 

                                                           
3
 A megfelel  szövegrész egyértelműen jelölend  (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

4
 A megfelel  szövegrész (a. vagy b. pont) egyértelműen jelölend  (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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Nyilatkozatok a kizáró okok 
vonatkozásában 
3. sz. melléklet 
 

Alulírott ................................. (képvisel  neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy, az alábbi nyilatkozatokat teszem: 
 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 

Nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn / fennállnak
5
 a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdésében rögzített kizáró okok. 

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

Nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
olyan társaságnak min sül, melyet e  jegyez ek szabályozott tőzsdé  / szabályozott tőzsdé  
jegyeznek

6
. 

Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében olya  társaság ak i ősül, elyet e  jegyez ek szabályozott tőzsdé , 
nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 

van / nincsen
7
. 

 
Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges tulajdonosa van, a tényleges 
tulajdonosok neve és állandó lakóhelye vonatkozásában a következ  nyilatkozatot teszem8: 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
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6
 A megfelel  szövegrész egyértelműen jelölend  (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

7
 A megfelel  szövegrész egyértelműen jelölend  (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! Abba  az esetbe  tölte dő 

ki, a e yibe  az ajá lattevő olya  társaság ak i ősül, elyet e  jegyez ek szabályozott tőzsdé . 
8
 Abba  az esetbe  tölte dő ki, a e yibe  az ajá lattevő ek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges 

tulajdonosa van. 
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 

Nyilatkozom, hogy van / nincsen
9
 az általam jegyzett társaságban (ajánlattev ) olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet amely az ajánlattev ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

 
Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságban közvetetten vagy közvetlenül több mint 

25%-os tulajdo i résszel vagy szavazati joggal re delkező jogi sze ély ek  és/vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) van(nak), ezen szervezet(ek) cégneve és 
székhelye vonatkozásában a következ  nyilatkozatot teszem: 

 

Szervezet neve Szervezet székhelye 

  

  

  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az el z ekben megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak 
fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró okok. 

 

 

Nyilatkozat alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 

Nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a szerz dés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott 
közbeszerzési eljárásban el írásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót. 
Nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerz dés teljesítéséhez az eljárásban el írt kizáró okok hatálya 
alá es  alvállalkozót, valamint az ajánlatunkban (adott esetben) megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet nem tartozik az eljárásban el írt kizáró okok hatálya alá. 
 

Kelt: 

 

 
        AJÁNLATTEV  ALÁÍRÁSA 

                                                           
9
 A megfelel  szövegrész egyértelműen jelölend  (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 


