










1. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ  

NEM TARTOZÁSRÓL 

 

 
Alulírott ……………………….. mint a ……………………………………… (a 
továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az 
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok. 
 
Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdálkodó szervezet1, aki vagy amely: 
 

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka-
viszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),  

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója2, 
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli 

hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, 
e) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott 

adótartozása van, 
f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt 

áll,  
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette, 
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben, 
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal, 
j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos 

szerződésszegést követett el. 
 
 
 
Kelt:……………., 20…………….. 
 

__________________________ 
                                                                                                   Cégszerű aláírás 
 
 

                                                 
1 Gazdálkodó szervezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni. 
 



2. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
……….számú ………………………………. szerződéshez 

 
 

Alulírott ………………………………..,  
a …………………………………………………………..(szerződő fél neve, címe, 
adószáma)  
képviselője nyilatkozom, hogy  
 
Tiszaújváros Önkormányzata 
 
• adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.), 
• Polgármesteri Hivatalánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),  
 
intézményeinél, azaz 
• a Városi Intézményellátó Szervezetnél (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.) és a 
gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél: 

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Mátyás k. út 34.), 
-  Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.), 
- Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató 

Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (3580 Tiszaújváros, Alkotmány 
köz 2.), 

- Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (3580 Tiszaújváros, 
Munkácsy M. út 13.), 

- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.), 
• Tiszaújvárosi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (3580 Tiszaújváros, 

Tűzoltó u. 1.), 
• Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.), 
 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz  
• TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a), 
• Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a), 
• Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.) 
• Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 

6.) 
 
lejárt határidejű tartozásom nem áll fenn. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel. 
 
Dátum: 20………………………     
 

 …………………. 
 szerződő fél képviselője 



3. sz. Melléklet

Festékpatron
kitöltendő

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 
egység

Nettó 
egységár

 Bruttó 
egységár Érték

Q7560A fekete 2 db -             -               
Q2612A 6 db -             -               
HP343 fekete 4 db -             -               
HP343 színes 2 db -             -               
E710a/920 fekete 1 db -             -               
E710a/920 sárga 1 db -             -               
E710a/920 kék 1 db -             -               
E710a/920 pink 1 db -             -               
Összesen: -               



4. sz. Melléklet

Festékpatron a TIOP-1.2.3/08/01 pályázathoz
kitöltendő

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 
egység

Nettó 
egységár

 Bruttó 
egységár Érték

CB540A fekete 4 db -             -               
CB541A kék 4 db -             -               
CB542A sárga 4 db -             -               
CB543A pink 4 db -             -               
CB435A 4 db -             -               
Q2612A 1 db -             -               
Összesen: -               


	Ajánlatkérés festékpatron 1
	Ajánlatkérés festékpatron 2
	Ajánlatkérés festékpatron 3
	Ajánlatkérés festékpatron 4
	Ajánlatkérés festékpatron 5
	Festékpatron  1. sz. melléklet
	Festékpatron 2. sz. melléklet Nyilatkozat tartozásmentességre
	3. sz. melléklet
	3. sz. Melléklet

	4. sz. melléklet
	4. sz. Melléklet


