I.

IRATMINTÁK

A Bérbeadó felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a jelen fejezetben található iratminták az
ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok csak mintaként szolgálnak, ezen
formában történő benyújtásuk nem követelmény. A Pályázók választása szerint a kért
dokumentumok a jelen fejezetben található minták alapján vagy az előírt tartalomnak megfelelő más
megfogalmazásban, illetve formában is csatolhatók.

A jelen fejezetben megadott iratminták használata esetén, amennyiben az adott nyilatkozatminta
több alternatívát tartalmaz, kérjük, hogy a Pályázó kizárólag a rá vonatkozó, a szándékolt
nyilatkozatának megfelelő tartalmú mintát írja alá, azt egyértelműen jelölje meg (pl.: aláhúzással) és
az aláírni nem szándékozott tartalmat is egyértelműen jelölje (pl.: áthúzással, törléssel).

Bérbeadó felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a jelen fejezetben rendelkezésre bocsátott iratminták
nem feltétlenül teljes körűek, nem tartalmazzák valamennyi szükséges nyilatkozat, dokumentum
mintáját, a Pályázók felelőssége a teljes körű ajánlattétel.

Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a pályázati
felhívásban és a dokumentációban foglaltakat, és ajánlatukat ezen dokumentumokra figyelemmel
állítsák össze.

PÁLYÁZÓ ADATAIT TARTALMAZÓ ADATLAP

PÁLYÁZÓ
Neve:
Címe:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
WEB lap:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlavezető pénzintézet neve,
bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Jelen eljárásban kapcsolattartásra
kijelölt személy:
Neve:
Beosztása:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
………………….., 2021. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Pályázó
cégszerű aláírása

IDE KELL BEILLESZTENI AZ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT, ALÁÍRÁSI MINTÁT VAGY
EZZEL EGYENÉRTÉKŰ OKMÁNYT
egyszerű másolatban lehet csatolni

NYILATKOZAT ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL
FELHÍVÁS SPORLÉTESÍTMÉNY BÉRLÉSÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE ELNEVEZÉSŰ
PÁLYÁZAT

Alulírott ..……………………………, mint a(z) …………….……………….…………….........
........................... (székhely: ...................................................) Pályázó cégjegyzésre jogosult
képviselője hozzájárulok személyes adataimnak a fenti tárgyú versenyeljárásban a Fővárosi
Vízművek Sportkör (1044. Budapest, Váci út 102) mint a pályázatot kiíró általi kezeléséhez és
feldolgozásához.
Kijelentem továbbá, hogy a jelen Pályázat során az általam benyújtott ajánlatban nevesített
valamennyi természetes személy személyes adatainak kezeléséhez és feldolgozásához az érintett
kifejezett hozzájárulásával rendelkezem, amely hozzájárulás kiterjed jelen eljárás Bérbeadója
Fővárosi Vízművek Sportkör (Magyarország, 1044. Budapest, Váci út 102) által történő
adatkezelésre és feldolgozásra is. E hozzájárulás(oka)t az Bérbeadó felhívására a versenyeljárás
során bármely időpontban igazolni tudom.
…………………………, 2021. …………………………………hó ..…nap
…………………………………………
Pályázó cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott

………………………………,

mint

a(z)

……………………….…………….........

........................... (székhely: ..................................) Pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője – a
Fővárosi

Vízművek

ÜZEMELTETÉSÉRE”

Sportkör
tárgyú

„FELHÍVÁS

SPORLÉTESÍTMÉNY

versenyeljárásban

kijelentem,

hogy

BÉRLÉSÉRE
a

felhívásban

ÉS
és

dokumentációban foglalt valamennyi feltételt, beleértve a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetet is, megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, továbbá –
nyertességünk esetén – vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését.
Nyilatkozunk, hogy a szerződést – amennyiben, mint nyertes Pályázó kiválasztásra kerülünk – a
jelen ajánlatban megjelölt bérleti díj megfizetésével teljesítjük.
Kijelentem, hogy ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített ajánlati kötöttség időtartama
alatt fenntartom, az kötelező rám nézve és bármikor elfogadható ezen időszak lejárta előtt.

………………….., 2021. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
Pályázó
cégszerű aláírása

NYILATKOZAT A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott
…………………………………………,
mint
a(z)
.....…....................................................... (székhely: …..........................................) Pályázó
cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Sportkör (1044. Budapest, Váci út
102) Bérbeadó által indított „FELHÍVÁS SPORLÉTESÍTMÉNY BÉRLÉSÉRE ÉS
ÜZEMELTETÉSÉRE” tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt Pályázóval
szemben nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok, amely szerint nem
lehet Pályázó aki:
-

Végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen
elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás
van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

-

Tevékenységét felfüggesztette
felfüggesztették;

-

Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;

-

Az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
sérti vagy veszélyezteti;

-

Bérbeadó bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az Bérbeadó döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára az eljárásban, vagy
akit korábbi versenyeljárásából ebből az okból Bérbeadó kizárt.

vagy

akinek

tevékenységét,

adószámát

……………..……………, 2021. .…………….. hó ….. nap
………………………………
Pályázó cégszerű aláírása
Megjegyzés:
A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

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

(cégnév)

cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Sportkör (1044 Budapest, Váci út 102)
Bérbeadó által „FELHÍVÁS SPORLÉTESÍTMÉNY BÉRLÉSÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE”
tárgyú eljárás során nyilatkozunk, hogy
 cégünkkel
megfelelően

kapcsolatban

változásbejegyzési

nyilatkozatunkat

követően

eljárás

csatoljuk

van
az

folyamatban,

elektronikusan

ennek
kitöltött

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a
benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát

 Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.ecegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető
cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.

…………………………, 2021. ………………………hó ……nap

………..…………...…………….
Pályázó cégszerű aláírása

Megjegyzés:
A nyilatkozat kelte nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
megfelelésről
Alulírott,
...............................
(Lakcím:
...............................;
Adóazonosító
jel:
...............................) nyilatkozom, hogy az általam képviselt ............................... (Székhely:
...............................; Cégjegyzékszám: ...............................; Adószám: ...............................)
szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének
megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy
külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek:
– tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető, és
– 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, és
– nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és
– 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 az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek
fennállnak.
Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a
nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Sportkört
haladéktalanul tájékoztatom.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).
..............................., 20...............................

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

