
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

Mikóháza Községi Önkormányzat által indított 

„Mikóháza egyes zöldterületeinek karbantartására " tárgyú eljárásban 

 

1. Ajánlattevő neve:.................................................................................................................... 

2. Ajánlatevő lakcíme vagy székhelye: ..................................................................................... 

3. Ajánlattevő értesítési címe: ................................................................................................... 

4. Ajánlattevő telefonszáma: ..................................................................................................... 

5. Ajánlattevő elektronikus levélcíme: ..................................................................................... 

6. Bruttó ajánlati összár: .........................................  ........................................................  Ft. * 

7. Az ajánlattétel az alábbi területekre vonatkozik:   ........................................................  

  .............................................................................................................................................  

8. Jelen ajánlathoz mellékelem a felhívásban előírt alábbi dokumentumokat: 

a) a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átláthatósági nyilatkozatot, 

(amennyiben a pályázó e törvény hatálya alá tartozik) 

 

b) a cég jegyzésére jogosult aláírási címpéldányának vagy képviseletről szóló 

igazolás másolatát 

 

c) a felhívás szerinti részletes, aláírt költségvetés 

 

d) felelősségbiztosítás másolata / nyilatkozat a biztosítás megkötésének vállalásáról 

 

9. A feladat ellátására vonatkozó rövid leírás (pl.: rendelkezésre álló eszközök): 

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

A felhívásban foglalt feltételeket elfogadom, ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejártától 

számított 60 napig fenntartom. 

Kelt:............................................................        

        ................................................ 

cégszerű aláírás 

*A felhívásban szereplő területnagyság egy alkalommal történő levágásának bruttó költségét kérjük 

megadni. 

 



Nyilatkozat a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott átlátható 

szervezetről 

 

Alulírott....................................................... nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

................................................................................................................. 

szervezet átlátható szervezet: 

(Megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 

az állam vagy a helyi önkormányzat külön- külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 

vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

bb) 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, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) 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 a ba),bb) és bc) alpont szerinti 

feltételek fennállnak; 

 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

Kelt: ........................................................ 

........................................................ 

        cégszerű aláírás 


