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BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK ÉS NYILATKOZATOK
1. Elektronikus űrlapokként benyújtandó nyilatkozatok:
a. Felolvasólap;
b. NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés tekintetében;
c. NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
d. NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;
e. NYILATKOZAT bizalmas adat kezeléséről;
f. NYILATKOZAT kizáró okokról;
g. ESPD dokumentum
2. További, pdf formátumban csatolandó/benyújtandó dokumentumok:
a. Benyújtandó az ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) 2006. évi V. törvény 9. § szerinti – aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírásmintájának) másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot
(ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták
alá, az általuk aláírt meghatalmazás példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is.
b. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a
cégbíróság által küldött igazolást.
c. Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon
ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem
találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi
cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően
- a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara általi nyilvántartás másolata
csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni). Egyéni
vállalkozók esetén a cégjegyzés adatait Ajánlatkérő a https://www.nyilvantarto.hu/evnylekerdezo/ oldalon ellenőrzi.
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