
Nyilatkozat 
 

Jelen nyilatkozatot a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.), mint kiíró 

által a Pécs, 54003/1 hrsz. alatt felvett, természetben 7624 Pécs, Szentlőrinci u. 6. szám, ÁKSZ 

épület területén található – Bérbeadó által kijelölt - 100 m
2
 alapterületű, raktár megnevezésű épületrész 

bérletére vonatkozó pályázati felhívás vonatkozásában, az ajánlat részeként teszem. 

Ajánlattevő neve: 

……………………………………………………………………………………….. 

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………………………………………. 

Ajánlattevő képviselője: 

………………………………………………………………………………... 

Ajánlattevő tulajdonosai: ……………………………………………………………………………… 

Ajánlattevő tulajdonosainak tulajdoni hányada (%-ban): 

…………………………………………... 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………... 

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám (Vállalkozói ig. szám): 

………………………………………………………………. 

Adószám: 

………………………………………………………………………………………………... 

 

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

…………………..……………………………………………………….(cégnév) cégjegyzésre jogosult 

képviselője - a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a pályázati felhívásban 

foglalt valamennyi feltételt és a szerződés feltételeit megismertük, megértettük és azokat a jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést az alábbi összegű bérleti díj megfizetése 

mellett teljesítjük. 

 Ajánlati ár: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

………………………………………………………………………………………...(cégnév, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az állami vagyonról szóló 2007. CVI 

törvény 25. § (1) bekezdésében felsorolt alábbi kizáró okok velem, vagy a cégemmel szemben nem 

állnak fenn: 

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással rendelkezik; 



d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: 

da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. 

fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott 

gazdasági bűncselekmény, 

db) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott 

korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága 

elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. 

Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő 

bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny 

tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az 

információs rendszer elleni bűncselekmény; 

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős 

ítéletében korlátozta; 

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban 

hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. 

 

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

………………………………………………………………………………………...(cégnév, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője vállalom, hogy az ajánlatomat az ajánlattételi határidő 

lejártának napját követő 60 napig változatlanul fenntartom. 

 

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

………………………………………………………………………………………...(cégnév, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a cég megfelel a nemzeti vagyonról 

szóló 2001. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feltételeknek, azaz 

átlátható szervezetnek minősül. 

 

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

………………………………………………………………………………………...(cégnév, 

székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a kiíróval szemben műszaki, pénzügyi, 

adminisztratív tartozásom nem áll fenn. 

 

Kelt: …………………..,  …… év……….hónap………..napján 

 

 

 

 

………………………………….(cégnév) 

képviseletében eljárva: 

…………………………………..(név) 


