AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
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FELOLVASÓLAP

Ekr alapján

2

MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
•
• neve: …………………………………..
•
• székhelye: …………………………….
•
• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő /
közös ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője meghatalmazom
………………………………………………………………………..…..-t az alábbiakra:
•
• jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező
iratok nevemben történő aláírására
•
• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek
vállalására
•
• a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával
magára nézve kötelezőnek ismer el
•
• ……….
(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
………………………………. ………………………………..
Meghatalmazó

Meghatalmazott
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a szerződés teljesítésében részt vevő szakember - az ajánlattételi
felhívás 3. értékelési szempontja tekintetében releváns - szakmai tapasztalata
vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a szerződés teljesítésében részt vevő
szakember a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által az
ajánlattételi felhívás 3. értékelési szempontja tekintetében vizsgált szakmai gyakorlat
vonatkozásomban a következőkben részletezett információk szerint alakult:
Az építőipari
kivitelezési
munka
megnevezése,
helye

összesen:

Az építőipari
kivitelezési
munka kezdő és
befejező
időpontja
(év/hónap
bontásban)

Az elvégzett
feladat
ismertetése

A munkában
betöltött
funkció/beosztás/
munkaszervezeti
pozíció
ismertetése

………. hónap

Fenti nyilatkozatommal kijelentem, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt nincsen más
olyan kötelezettségem, amely a munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná, a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre állok.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

------------------------------------------------(szakember aláírása)
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján
Ekr alapján
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés kb) pontja vonatkozásában
Ekr alapján
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében
Ekr alapján
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Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
Ekr alapján
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról

Ekr alapján
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Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
Ekr alapján

10

Nyilatkozat üzleti titokról
Ekr alapján
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelés vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
•
• neve: …………………………………..
•
• székhelye: …………………………….
•
• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő /
közös ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átlátható szervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok az
ajánlatkérőt haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az
ajánlatkérő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
------------------------------------------------(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
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Nyilatkozat az ajánlatkérő által kikötött biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátása vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
•
• neve: …………………………………..
•
• székhelye: …………………………….
•
• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő /
közös ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk
az ajánlattételi felhívásban meghatározott biztosítékokat az ajánlatkérő által előírt
határidőre rendelkezésre bocsátja.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
------------------------------------------------(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
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Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott követelmények vonatkozásában
Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
•
• neve: …………………………………..
•
• székhelye: …………………………….
•
• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő /
közös ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az
ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére
bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes
ágazatokban
alkalmazandó
kötelező
legkisebb
munkabérről
szóló
tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
------------------------------------------------(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
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NYILATKOZAT

Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
•
• neve: …………………………………..
•
• székhelye: …………………………….
•
• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő /
közös ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a Kbt. 25. §
foglaltakat figyelembevéve velünk szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
------------------------------------------------(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
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NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
•
• neve: …………………………………..
•
• székhelye: …………………………….
•
• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő /
közös ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, nyertességem
esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívásban előírt
felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
------------------------------------------------(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
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AJÁNLATI NYILATKOZAT

Az eljárás tárgya: Magyarpolányi óvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása, Projekt
azonosítószám: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00014
Ajánlatkérő: Magyarpolány Község Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
•
• neve: …………………………………..
•
• székhelye: …………………………….
•
• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő /
közös ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott
részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez
a fenti pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor
ismert alvállalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó
címe

neve, A közbeszerzés azon része, Adószáma
amellyel
összefüggésben
szerződést fog kötni

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
------------------------------------------------(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
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