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Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Melyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Kötelezően benyújtandó iratok:

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Egyetem tér burkolat felújítás, GödöllőKözbeszerzés 
tárgya:

Gödöllői Premontrei ApátságAjánlatkérő 
neve:
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Nyilatkozat összeállító

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

1. Többlet jótállás időtartama (hónap) Szám Igen Nem Igen

2. Építésvezető szakmai gyakorlati ideje ( 
hónap) Szám Igen Nem Igen

3.1 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Szám Igen Nem Igen

3.2 Tartalékkeret (5%) (nettó Ft) Szám Igen Nem Igen

3. Ajánlati ár mindösszesen (3.1.+3.2.) ( 
nettó Ft) Szám Igen Nem Igen

Nyilatkozom, hogy a rendelkezésünkre 
bocsátott közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt információkat bizalmasan kezeltük.

Logikai Igen Nem Nem

Nyilatkozom, hogy sem ajánlattevővel, sem 
alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn 

a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában meghatározott kizáró okok.

Logikai Igen Nem Nem

Nyilatkozom, hogy a 322/2015. (X.30.) Kr. 
szerinti, az eljárást megindító felhívásban 

megjelölt mértékű, a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó felelősségbiztosítással – 

nyertességem esetén – a szerződéskötés 
időpontjára rendelkezni fogok.

Logikai Igen Nem Nem

Az értékelési szempontra tett vállalás 
vonatkozásában bemutatásra kerülő 

építésvezető szakember neve. (Amennyiben 
nem történik vállalás, akkor kérjük ezt 

jelezni)

Szöveg Igen Nem Nem

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 
felhívásban és dokumentációban előírt 

valamennyi biztosítékot a Kbt. 134.§ (4)-(5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

rendelkezésre bocsájtjuk.

Logikai Igen Nem Nem

A KD elnevezésű file tartalmazza a 
csatolandó file-ok listáját. Minden esetben 

csatolandó ajánlatkérő cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya
/aláírásmintája a dokumentumban foglaltak 

szerint, az árazott költségvetés excel 
formátumban, valamint szkennelve a 
főösszesítő cégszerű aláírással ellátva.

Magyarázat Nem Nem Nem
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