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§ZAKMÁI öN§r-nrn*lz
§§R

r"e|l,#p.fis.r}eé nz

Aiánl*t§rÉrő által f*ltöl{ö§Jtvitatkozat.
tetötté* ut*t íudi* kitöItení!

amelvpt Aiáslattcvő n

Vátl*tkarási szcruőd§s ,rÖnkormányz*fi óplil*r* - úvad* és orvasí rendelS - en*rgetikai
kortzerűsítóst NógÉdkövesden* kivitelezési munkr{l*binak dvégz$sére
tárgyü közbsszerzési eljár.á§ 2. r§§ze voq+}kozásábaí} {arucsi réndeló)
]li3;

§év;

Barta József

§zületési idő:

195?.07.13.

Átl*mpolgírtágl

Mettöl meddig {óv}
2001.

l97s-l979
,9?t-L9?§

Mettff m*ddíg
íóvlhón*n}
20s1.

1§97._2§üt.
19§ü.-1997.

l983.-1989.
l981._l983.
1979._I98t"

m§8yar

Intezmény megnevezése / Végzettség
Felelös rnüszaki vezetöi jogosultn{g, Műszaki ellenóri jogcsultság

Pollack Mihály Mtiszaki Főiskola Pécs - tizernmérnök
Jóesef Attila §imnáaiurn *zd * érettségi

Munk*hely m*gxevezó*e, m*nkakör
Epkomplex KFT., Gödöllö * munkahelyi mémök, építésvezető,
felelös m{iszalii vezstő
ARCHITEKTCIN RT., Göd$ltö * rnunkch*lyi mórnök

Renoüt K§T., Budapest * bmsztoü rnérnök
l.sz. Epítőipari Vállalat, Brrdapest - beosetott mémök
1.sz. Epítőip*ri Vállalat, &udapest - munkalrlyi technikus
Epitőipari §zövetkeuet, Siklós - elókészítő

?io

q

i

tr-V

201§.l i._2ü17.08.
{6 hónan}

20t6.s7" *2017.03.

(§ hóxan}

zsl5.08- *2016.§4.
{§ hónan'l

2ö13.s9. * ?014.08-

í3 hónar}
2ül3,12 * 2*14.ü5.
fó hónarl}
2013.G6. * ?G13.1t "
í6hónan)
20t3.s8._2013.04.
í§ hónen}
?011.09._20t2.04.
f7 hóna*}

2§}1.07"-20t 1.09,

í3 hónan}
2ü11.0I.-2s1 1.ss.
í6 hónar)
?01ü.01"_2CIlCI,l1,

ítl hón*utr

Aszódi Ev*ngélilius Cimnázium alsó tagozatos iskclaszárny építese
felelős müszaki vezetó
§iósd, Tigez epület átalatítása. iskola átalakítása
fulelös müseaki yszetö
Budap*st, Teleszkóp u. 9. egy lakásos lakóepfilet kiviteleze§e
felelős müszaki vezető
Yasad B§lcgőde építése
felelós műszaki vezető
Asxód Napsugar CIvoda- helyszíni építésveeetö,
felelös műsxgki vezető
Gyál Bóbiia Bölcsőde férőh*lybővítÉs és szolgáltauisfejlesxés
felelös m&sz*ki ve.zetö
B:rd*pwt §L, Márt*n u. 5/a. lakúfuület te§es fel*jítása,
tartószgrkez€ti átfuít& helvszíni, énítésvezető.felelös műszaki vezető
§r;dap*st IX., Márton u. 3/n- lakóépület t*ljes {blújítása
tartószarkez§ti átéDltff felelös rnűszaki vezető
§udapesti *aedasr*gi Föiskola Pén*iigyi és §aanrvibli Kar
karbgntartá§i és fs§liító§i mr:nkák felelős müszaki vezetö
§sréd gívosírendelö 6pítése
felelős műszaki vezetö
3p" IX. Viola x. 21. Iakóépiilet f§ltljítá§a, tartöszeíkezeti átépltés
felelös fitiiszeki vezetö

Ös*zesen; ?4 hórrap

?66n§13"{VII. l1.) Kom. rcndelet szerinti
MV-E falelős müsuaki vee*töi jogosult*ág
esetén a kamarai nvilv*ntartási szr{m:

MV-Étg-?z34

§a*kértel*ml mú*z*ki ellenőrl jogosult**g
K§el*ntem, }rogymi*t az *pkomple* Kft" (21S0 §ödöltő,

R§t u. 3?.} ajánlafievő áltál ajáülott

§arta József {építészfelelös müszaki vez*tö} szakerrrber részt veszek a Yállatkozási
srcr*Sd§s ,rÖnkormányzgti ép§leíek - óvgda és orvcsí rcndelő - *nerg*tiksi
kryrgaerü*ító§* Nógnfrdkövesdtn' kivitel zési munkálatninnk olv§z{*óre táf§yű
kőzbesr-erzési e§rirás 2. (orvosi rendelő) reszében. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat
sikcres*ége eset*n kepe* vagyok dolgoxní, és dolgoxri kívánok aeokban a t€rvezett
idöszak{ok}ban és az ajánlatban szerepiő beoszlasban" melyre vonatkozóan önéIetra$znmat
be*yujtottrik.

Nyil*tkozatommal kijelentem, hogy níncs mas clyan kötelez+fiségem §uen időszak(ok)ra
vona*koaó*no amelyek az e szerzódésben való mrmkavégzésernet bármilyen szernporrtböl
akadr{lyoznék.

Biintetójogi felelösségern trrdatriban kijelente*r, hogy a f*nti adatok a valóságnak r*egfele}n*k

Södöllő,

?01 9.

&bruár 2t.

6l

J*l

FmLATKo z^T A §§L§Ló§§Écgrzfi}sírÁsx,ól
§"§F

{e{rd§,gerb,en pz

Áiánlxtkérő {|tsl fe|töltött ttyilptkozet. gmelvct Aiá*lnttqyő a
lo!öltó* után t*dia kitöltert!

Yállalkoz*si §zefiaődés,Örkorm§nyza;liépiiteiek- óvodn ér onosi rendelő - encrgttík*i
korszerúsítóse Nógní dkövesdeno kivitelezési m unk,f, latain*k elvégzésó re
tárffiú közbeszerzési e§árás 2" r&ze voqatkoaásÉbarr {.ori,osi rsnd§Jő}

Atulírott Molnár Józcef, rxint az Épkomptex Kft {2l{l{} Göd§Ilő- RSt u.3?"} qianlattcvö
cégiegyzésre jogosult képviselője btintetőjogi felelösségem tudaában nyilatkozom, hogy a
Ydllalkoz*ci gerzödés rrÖnkormdnpaíi épütetek - óvod* és orvosi rendeló - en*ry*tikai

karsucrűsítéce Nógr{dköverdens kívit*íegósi munkálaÉ*inak elvógzósére tfugyít
e§fuás ,.. része alapján kötendö szerződés megkötésének időponljóig fuítésiszerelési felclősségb,ixositási sz*rzöd§st kötünk, vagy rrreglévö felelösségbiáo*ítrisunkat
közbeszerze§i

kiterjesztjük az Ajánlatkérö álral elöírt mértékűés terjedelnlú felelősségbiztosításra.

Mórt&e: 5.000.000 furint/káresemény és l ü.000.000 forinVóv.
Tudomásrrl vessdkn hory a fenti kötelezettsóg elmulasáása az Ajr*nl*tkéró szerződé*kö*stől
v*ló visszalffsének minősüI a Kbt. l3l. § (4) bekezdése alapjáno melynek kiivetkert€ben a
második legkdvezőbo- ajaxlatot nyír.itóv*l köti meg Ajántatkérö a szerződést.

Göd§llö"

2019. febnrfu 21.

dl

1

§yíLATKOZAT
* Jó**llri*i

biztpríték rerrdelkt*é*rc bocsáágáról

S"KR tc§.S+pe{Fen az Aíón|*f,I+f.rő dlti$,felt§ftött nvil*tkozFl. ameivet 4iántarr*v#_g
letöttés után tudía kitötfeni!

Váll*tkozíti*z*rz$d§* *Őnkorx§nyx*§ Sp*lot*k- óvoda Sg orv*si r*adelö - energetik*í
kox*cr&sítése Nógrfi dkövesden' kívitelez&i munleálatninnk elvégzós§rt
t#grlti k§.p,b*§rerz$,si eliánis ?, rd,szc vongtkge{§ábeníp.rvasi rendető}

AlalÍmtt }Íotx&r Józtef, mint s8 Épkompl*x Kfí. (2100 Gödöltő, Rét u. 37.) ajrinlattevó
cégiegyzésrejogosult képviselője btintetöjogi felelössegem tudatriban kijelenienr, hogy a
Y$lllt**x*si *zcrződés ,,Önkormányzrti áp§t*ttk - óvgd* Ésar,v**i ren*sl$ - energeükai
korsrer*clt$x* Nógr*dk§vesdex' kívir*tez§si muxkálatain*k elv§gzósÉre ]arsJ,ú
kÖzbeszerzesi e§ánfu 2. resze kapc§,in a jótálási bixosítékothariridőre Uenyrnitjut<.
§&dő§ö"

l$l

9. február 2 l

"

Epkomplex Kft.

§lr

e,,

13

§-..-_

i, l,

NYILÁTKCIrAT
a §zakemb*re} jogosultság*in kam*r*i nyilvántartóxba vétele tekintetébeu

§KR rerrdsrqrben

az Ai*nt*tkérf ílt§l !*k§It§tt nvil*tko,zat.
letöltég után tudia kítölteni!

tcc}v*t.Si$qhtt§yő 4

Yáttdkorá*i *zemődé* n,Önkormányz*ű§p§letek - óvoda §s oruosi rendeló - energetikai
k*ruzerúsítéeeNógrád*§v*sden' kívitplezósi mrrnkál*tainak elvégzésére
targyú közbe_szetzesi eljárás 2. része.vgnatkozásában (orvosi rqndelől

Alnlirott Molg*r Jóes*f (n*v}, rnírrt az Épkomplex Kfí (2100 Gödfitlő, Róf u. 3?.} {eégnév,
szék*rely} ajrinlattevó cégiegyzésrejogtsult képviselöje nyilatkoe*m, bo§y nyertességünk
(egy) fő olyan műszaki
esetén legkésőbb a szerzödéskötésre rendelkezni fogunk
szakgnbgrel, aki rendelkezik a 26őfta1§. ffII. 11,} Korm. rsndelet szednti nfrY-É fel*lös
műszaki vezetői jogosultsággal" a jogosultságot a szerzödés te§es idószaka alatt fenntartjuk,
valamint ho§y ewfi kötelezettség te§esítésénekelmaradása a srerzödésk§té§től való
víxzatryést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomasul ves§ziik, hogy ebberr az s§etbeíl

l

ajánlatkérö a rnásodik legkedvezőbb ajánlattevóvel k§t szerződé*t.

§ödöllö,

2019. febr$ár 21.

,í} ",

q
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/rrv

,ElÁínÁsl cimrnlnÁNy
Alul*ntt iVt*ln§r -}Óls*f (s*ítietett: *égény,l9§3" február Sl.-_anyja nevE: Zsiros §rx€bet}
2170 Asxod, Kcss*lh Lajos utca g5. szám alatti lakos, mint aa
ápit*ipmi *

Érxomplrx

§aolgrÉlt*t* Knrlritolt SrlelÖcségű T*r*as*g {saékh*ly: 21{)0 §§döllöt
Rdi utca 3?.}
kéFvís*löi* a társaságot akként jegyzem, úsy * teóaxag kérzel v*gÍ g;p§ effiírt,
*löxx'ornctt vagy el{inyor§tfit§tt cégneve alá n*verngt önállóxn áz aHbbiak si"rifr iórn,

Bn §eab$ Veronik* k§zjcgx6

2l0$ cüdfilló, Kossrrth Laj*s ut**

3l$l

l

,

§tid§,l§" Fr: 3.§?,

"lbl:2§g?3S-3" *

Ugyszarn : 1403&/Il/t21 2ít$t t.

TÁN*§iTyÁNy
'fanrlsitcm, h*gy * fcnti aláírási cÍmp€ldáqt
Molnár József (szület*t: §égdny, l§53. február
§l., anyja neve: Z*iros §rz*óber} ?I?0 Asmd, K*ssuth Ltjas utca g5"-saám al*tti lakos"
miután szemályar*nos*ágitt a felmut*tott g83689JA szá"mú siemély*e*nositó igazolvihnyat,
lakeimét a §§32$§Pl. sgámú lakcímet igefr*ló hatósági igazolvárrnyal igarott*i mai napon

K*lt StidÖ§§n, n 20l }. {ke{tÓeaer*tiaen*gyedik} Év aktóber bón*p í3, {tiren}rarmaök) napjár:,

\

9

*'l

űh"

Poli*c* í{ibá.ly Mfisza}i és ínf,o&atikai **r
Délcáni l{ivatal"
Tanulmányi Csoport

rrey_.ffi{§:.!*.awp

Bsí*ÉJús§üf

*,t?S4"fiád

Ba*in

I7"

rcÁuOIá§
bgsr§tt& §§§§f

{§d": Ólü 1957. jtt|i§§ t3., ,*rryj* nerne 3pEldn
llma} * Pécsi §§l|ack }#róly lú*sz*i §§i*gh
{ic$fió.l ínfu@ r§csi §rdffiáüJe§púffi
Psth§*MmáIYerfi*axkÍé*rrfgm*ríkiKar} mryr*épí{6*rgzrk{n 3llílg ge4,moaokt*rtt
Himtafu*m ÍS§í§li§l§

d*

gtffit
áz Átksi

ViarymrraÉ §i!§§ág

l§?9. éTíj*tíu§ $4-í §*egás 4lryjfu í§tí§uÉúto*lgyc;g

§r*lrx§ru& @c*ííéctmcwcü"
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t!Ég#grs
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NYIIATK0ZAT A KBT.

66. § (6}

B§KEzrJlÉs §ZEKINT

Váltalkozr*si sztlzödás *Öxkorm*nyz*ti ópfiletek - óvodn Ss oruosi rendelő - energetikal
korszerüsífése Nógrr*dköv*§d§n" kivít§ltüé§í munkálttlirak clrÉgz§sóre
társnú közbeszErzési eliárr{s 2" része von_at&oaásában íonrosi rende!§)

Álutímtt fpkomptex Kjft. €tüS

üödölló, Rét u" 37.} (*jánlattevö), rrrely*t k§pvisel:
Moln;*r Józgef

az glóbbi nyilatkoznttt

te

sszük:

§llaícoamk a KbL óS. §

{6) bekerdés c} pontja alapján, htgy a közbe*zereós trkgyának
alábbiakban meghatározott részeívelösszefiiggésben alvállalkozóval sz§íződést köttink:

Nyilatkozunk a Kbt. 6S" § {6} belcezdée b} pontja a}apj;án, hogy a szerzödés t*§tsítéséhezaz
már isrrrert alábbi alvri]lalkozókat

Gödöllö,

20l9. februáT 2l,

q

*ű'

fi

Y,r§fi{§z*T §t#l§§ §f §Y§§v§§[ÉRŐt

ÁlulÍrott, Molni[r Jórec{, mint az Spkompler
képviselöje, a(z}

§*xl*tk*É

n*v**

K$ub*rz*rr&t *|i{r§e mggu*vezéee

Kft

(2100 6ödöllő,

Rét u- 37.} cég|egyzémej§g§§t tt

ffögrid*#íasd Körség Önlvrwényz*ta
,,-§rkom*ny;rati épiil§tekóvcda és orvosi

Nógrádkövesden"

táIEy'[közbs§aeeésie§árásb*n{2.

fe§z§von*tksuá§ában/onrosi

rendelö}nyllatkozax,

h*gy

nY__agssegünk esetén, elöleget kívánunk igénybe venni, a szerádésben foglalt általanos forgalmi adb

néltúlsz*mítor te$es ellenszolgáltatás sYo.ának megfelelö összegben.

Gödöllö,

2019. február

2l.

.í tj

\}--

ál/

§

AJfutáTTwő nnnrxoz*r*
*gnrgÁasox*óL

E cÉexlvot**r r#nxrrősÉaÉnőr Ésnz

Alulírott Malnár Jórsef, mint az ÉpxoruprEx Kft, {zxffi §ód§§ö, *ét u,37.} aJánlattevö cégiegyrésrt
jegu*lt kó3vis*l6jc nyilatkozom, hogy az altuális cégállapotot bemutató. az ilíetékes eégbír&ság vagy
a Körigazgatási és lgazságügyi Minisztérium (rlnn) Céginformációs és az Elektroniftus Cége§árásban
Körremüködó §zolgálat által kiadofi, vagy Eu utóhbi *ery*zEt adatbázisáMl letölthető cégkivonat
adatal a v*tó#gnak mcgfelelőek és azok az ajánlattételi hatÉridőbcn aktuílis cégállapotot mutatják.

Társaságunkaégiegyrék

sráma:

Cs.13-{Xr{63§l?
x*§mg§{l-t-13

Társa$gunk adószáma:

tégünk az atábbi tényeket, adatakat ígualó dokumentumakat a Kbt. 36. § {5) bekezdésre tdkínt*ttgl az

ajánlat részekéntCIzért nem nyú}tjg be, mert azokró! dz ajónlatkérő mügygr nyelven rendeIkezásre ú!ló,
€lektíoáikas, hatéságt vagy közbíteles nytlvóntartásból

&datbárie

AdatM;ls e|érhetőséga

meglelöl€§§
céginfarrnécíó
köztafto2ás
mentessét

ingyenesen jagosultt&iékozódní:

http :llwww, **t* a i e tuze k

"

h

u / i n d e x,

ht m l

btfu-§,uawt apc*. LuJm a sva r oldal rklnavla datbazí sakllraztartams nEnt
eslkg üartü,j asne ntas gdazoiadgtbtzÍs.t]u7r!

Egyszerű§tett éves
heszúmalók és

kíegészítö
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Mklk reaisztrócíó

6ödönű,

httg://wwl,mkik"hul

lü19. február 11.
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rELoLvÁsó
Y,áIlotkoaási szcreődésr,Önkmmányryti épüttttk

ktrsserÜsítórc NÓgrádkövesdens

L.q,r
*

óvoda é* orvCIsí r*ndclő

*

*nerg*§kai

kiviteleési munkrtlaínínak *tvógró*óre

táreYÚ kÖzbeszerze*i eljr{rás 2. résee vonatkoalsában (orvosi reildelő)

fls,ai*{}!{F+rő 4ltö.pb*qksm§gt {pkumentumak,k§ec§,§!9kírq§i*us
_ S.,§&len
űrlapként létrehozt" felolrasóIap mintá
"
ü*lnr foqx§**n*n
k§tete* az riáqtat iOsztkeni kitOttentl
Ajánla§evö

neve:

Épkomplex K*,

Ájánl*ttevö

székhelye :

210CI

l*ttevö tclefon*ai{mal

{i

án

.{|

r*lrl*ttevö fax srámg.;

Gödöllö,

.

R§t u. 37.

06l?8_§I3_§5§
06/28_§13"556

Ajránlattevő e-mail cime:

infu@ep*omplex,hu

Ajánl*ttevó adósáma:

l2üOCI98ü_2_I3

Egyösszeg$ nefió qiánlati ár {§orinQ (egész sxámot sztiksÉges

megadni)

nettó 23.B28§IS,s,t

A te{iesítésben rÉsztvev$, a 366á013" (Vil.11.) I{r. szerinti
MV-§ felelös müszaki veeet6i {v*gy azzal egyenértékü}

jogos*ltság rnegseerzéséhez szükséges 266/2013" (Vtt"l 1.) Kr,
szerinti végaetíségg*lrendelkezö szakember vdgzettségéndc
rnegszerzé*étöl számitott, maga*epltési kivitelezesi
suakttriilet§n szerzett gu*krnai tap*sxtalati ideje {Hó*ap} {min.
0 hónap * max. 60 hónap) (egesz számot szükseges megaani)
§xakerrrter neve és jogcsultság seám* (szöveg}

74 hón*p

§*rt* Jómef

MY_§ ÍJ.-7234
Á sikpres müszaki-átadás-átvételt követően köt*lezöen elóín
36 hónapos jótátlás idót&t§fiát moghal*dó t§bbtet jótáttá§
{ruin. § hónap - ,nx. 24 hónap} (egész saámot szfikséges
3.

3

hónrp

rnegadni}

§ödöl}ö,

2019. &bruár 21.

. ügyve|ető
Epkomplöx Kft.
'.l ',

\\4, űL

4. számú mellék]et:

Vállalko ző

fe|e|őss

égbiztosítási kötvény

má

s

olata

Az űTP {snportpartrnere
§ieto§ító

Fedezeti gazo lás Keret
Sze rződőlB iztos ított:

Épkomplex Kft.

Címe:

2t00 Gödöllő

Építés-ésSzerelés B

iztosítás hoz

Rét u. 37.

Kockázatviselés helye:
szerzódés sám:

Építésimunka jellege:

Önkormánlzati épületek energetikai korszerűsítéseNógrádkövesden
energetikai korszerűsítésekivitelezés

2. rész Orvosi rendelő

Építésimunka kezdete:

2019

ev

03.

hónap

13.

nap

kockázatvise!és kezdete:

2019

év

03.

hónap

í3.

nap

Építésimunka befejezése:

20í9

ev

09.

hónap

í3.

nap

Vállalásidíj (Ft):

23 028 918

késóbb kerül beielentésrel

Alvállalkozók:
A biztositás kedvezményezettje

:

íoglaltak szerint.

Budapest,

2o19

ev

03.

hónap

08,

nap

Kockázatelbírálási és vállalási ]roda (KEvl)
1 146 Budapest Erz§ébet királyné úqa 1/c
Telefon: +36 1 462 3875

-

Fax: +36 1 462 3901

- Web: www.groupama.hu

TáM§ág gókh9lyB: l146 Budapest, EBéb€t kiÉlyíEúqa lrc - Fö€o§i

Tör€qeél

cógbíró§ága

tr4v

q

5. számú melléklet:

Atláthatósá gi nyilatkozat

#r q

Árr,ÁrrrarósÁcr NyILATK ozAT

Alulírott, név: Molnar JÓzsef ügyvezető,mint a cégnév:PPrOVprEX Epítőipari és
Szolgáltató Kft. székhely: 2100 Gödöllő
képviselőj ebtintetőj

o

gi és pol gári

jo

Rét utca 37. cégegyzékszám: 13-09-069327

gi felelő

ssé gem fu

datában

kijelentem
hogy a tuloldalon feltÍintetett a Nemzeti Vagyonról szőlő 2011. évi CxCu. törvény 3. (1)
§
bek. 1. Pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy
a
cégnév:PPKOUPLEX Epítőipari és Szolgáltató Kft. átláthat ő szewezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy az Attarnttártarásről szőlő 201L évi CXCV. törvény _
a
továbbiakban: Áht.- 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Nógrádkövesd
Község
ÖnkormanYzata, mint költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel
köthet
érvénYesenvisszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szeruődés alapjan csak átláthatónak
minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést.
Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hianyában
kötött
vissáerhes szetződést a NÓgrádkövesd Község Önkormányzata felmondja, illetve ha
szeruődés teljesítéséremég nem került sor a szerződéstől eláll. Tudomásul veszem
azt is, hogy
a valÓtlan tartalmú nyilatkozat, illetve nyilatkozat hiányában kötött szerződés
alapján kifizetés

nem történhet.

Jelen nYilatkozat aláirásávalkötelezem magam arra, hogy amennyibe n az általamképviselt
cég adataiban az átláthatőság feltételeit befolyásoló váItozás áll be, arról a Nógrádkövesd
KÖzség Önkormányzatát nyolc napon belül, írásban tájékoáatom.
tájékortaás
elmaradásáért biintetőj ogi és krártédtési felelősséggel tartozom.

A

Jelen nYilatkozat alűrásáva! hozzájarutok althoz, hogy az átláthatősági feltétel
ellenőrzése
céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig,az Átrt. ss.
§-ában meghatározott
adatokat a Nógrádkcivebd Község Önkormán yzata kezelje.

Kelt: Nógrádkövesd,

20I9.év

....

a3...... w, !.!! nup

c( frv

kivonat a nemzeti vagyonról szóló zltt.évi cxcw. törvény

1.

Aaetnatd szewezet

aJ az állam, a

rendelkezéseiből

a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
ÖnkormanYzat, a trársulas, az egyhazijogi szeméIy, a, olyan gazdálkodő szewezet,amelyben
az áIlam vagY a helyi önkormányzat külön
külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külfiildi állam, a külftrldi helyhatóság, a kütfoldi állami
vagY helYhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségrőlszóló megállapodásban részes
állam szabálYozottpiacarabevezetett nyilvánosan muködő részvénytánsaság,
kciltségvetési szerv,

-

b.l az olyan belftrld vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szerv ezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba./ tulajdonosi szerkezete, apénzmosás és a terrorizmus finanszirozásamegelőzéséről

és megakadálYozásáről szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa

megismerhető,

bb-l az EuróPai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállaPodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesáési

Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
MagYarországnak a kettős adőnatés elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc./ nem minősül a tarsasági adóról és az. osáalékadóról szóló törvény szerint

meghatározott ellenőrzött

bd.l

.

külfr ldi társaságnak,

a

gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %o-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szewezet tekintetében aba.l, bb./ és bc./ alpont szerinti
feltételek fennállnak,

c.l az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca.l vezető tisztségviselői megismerhetők,
c,b.l

a civil szervezet és a vízitarsulat, valamint ezek

vezető tisáségviselői nem
oÁ-otmeghaladó
átláthatő szérvezetben nem rendelkezn ek 25
részesedéssel,

cc./ székhelYe az Európai Unió tagállamában, azEurőpai Gazdasági Térségről szóló
megállaPodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak
a kettős
adőztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

\á4

6. sz. melléklet:

Kbt.

138. § (3) bekezdése szerinti

nyilatkozat alvál|alkozó bevonásáról

Alulírott Molnár József, mint a(z) ÉPrOnaPlEX Építőipari és Szolgáltató Kft (2l00 Gödöllő,
Rét u. 37.) cégjegyzésrejogosult képviselője a Vállalkozási szerződés ,,Önkormányzati
épületek - Óvoda és orvosi rendelő - energetikai korszerűsítése Nógrádköve§den"
kivitelezési munkálatainak elvégzéséretárgyúközbeszerzési eljarás eredményeként ktitOtt
szerződés teljesítéséhezaz alábbi alvállalkozót vonjuk be:
szervezet

Cím
TeIefon

Fáx
E-maiI

kijelentem,
hogy a Vállalkozási szeruődés ,,Önkormányzati épületek

energetikai korszerűsítése Nógrádkövesden"

- óvoda és orvosi rendelő

-

kivitelezési munkálatainak

elvégzéséretárgyúközbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséheznem veszünk igénybe a

Kbt. 62, § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pondai szerinti kizáró okok hatálya alá

alvállalkozót.

Kelt :
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