V. FEJEZET
AJÁNLOTT MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
BORÍTÓLAP
Ajánlatkérő neve:

Pellérd Község Önkormányzata

Címe (székhelye):

7831 Pellérd, Fő tér 4.

Közbeszerzés tárgya:

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése
(kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008
azonosító számú projekt keretében meglévő
irodaépület bővítése és felújítása, új
üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az
iparterület
közvilágítási
hálózatának
kiépítése

Ajánlattevő pontos neve:
Címe (székhelye):
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
A számlát vezető bank neve és számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:
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2. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)
I. FEJEZET: FELOLVASÓ LAP
1. Felolvasólap (3.1-3.2. számú melléklet)
2. Nyilatkozat a környezetvédelemi szempontok érvényesülése tárgyában (4.1-4.2.
számú melléklet)
II. FEJEZET: KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE ÉS KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE
SZERINTI DOKUMENTUM
1. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról, valamint más szervezetek
igénybevételéről (5. számú melléklet)
III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB
DOKUMENTUMOK ÉS IGAZOLÁSOK
1. Ajánlati nyilatkozat (6. számú melléklet)
2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében (7. számú melléklet)
3. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem (adott esetben)
4. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra
jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája
5. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazása
6. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
7. Árazott költségvetés
8. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás (adott esetben)
IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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3.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattevő adatai:

Adatai

Önálló
ajánlattevő1

Közös ajánlattevők adatai2
Közös
ajánlattevők

Vezető
cég

További
tagok

További
tagok

Megnevezése:
Székhely/lakcím:
Postai cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Adószám:
Meghatalmazott
képviselő,
aláíró,személy neve:
Kapcsolattartó személy
neve:
2.

Ajánlattétel tárgya:

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése (kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008
azonosító számú projekt keretében meglévő irodaépület bővítése és felújítása, új
üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az iparterület közvilágítási hálózatának
kiépítése.
1. rész: Meglévő irodaépület bővítése és felújítása, üzemcsarnok és kerítés építése.
3.

Az értékelési szempontokra tett megajánlás:

3.1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: [………………]HUF
3.2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva:
[………………] hónap
3.3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak megajánlott átlagos mértéke a
kivitelezés időtartama alatt [………………] fő

1Nem
2Nem

kívánt rész törlendő!
kívánt rész törlendő!
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3.4. Környezetvédelemi szempontok érvényesülése3 [………………] db

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása)

3

A 4. számú mellékletben feltüntetett vállalások (igen válaszok) darabszámát kérjük feltüntetni!
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3.2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattevő adatai:

Adatai

Önálló
ajánlattevő4

Közös ajánlattevők adatai5
Közös
ajánlattevők

Vezető
cég

További
tagok

További
tagok

Megnevezése:
Székhely/lakcím:
Postai cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Adószám:
Meghatalmazott
képviselő,
aláíró,személy neve:
Kapcsolattartó személy
neve:
2.

Ajánlattétel tárgya:

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése (kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008
azonosító számú projekt keretében meglévő irodaépület bővítése és felújítása, új
üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az iparterület közvilágítási hálózatának
kiépítése.
2. rész: Iparterület közvilágítási hálózatának kiépítése.
3.

Az értékelési szempontokra tett megajánlás:

3.1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: [………………]HUF
3.2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva:
[………………] hónap
3.3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak megajánlott átlagos mértéke a
kivitelezés időtartama alatt [………………] fő

4Nem
5Nem

kívánt rész törlendő!
kívánt rész törlendő!
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3.4. Környezetvédelemi szempontok érvényesülése6 [………………] db

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása)

6

A 4. számú mellékletben feltüntetett vállalások (igen válaszok) darabszámát kérjük feltüntetni!
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4.1. számú melléklet
NYILATKOZAT
a környezetvédelmi szempontok érvényesülése tárgyában

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése (kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt
keretében meglévő irodaépület bővítése és felújítása, új üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az iparterület
közvilágítási hálózatának kiépítése tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás céljára
1. rész: Meglévő irodaépület bővítése és felújítása, üzemcsarnok és kerítés építése
Ajánlattevői vállalás

Megajánlás

(igen/nem)

1.

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten
történik

2.

Érintett településrészen az esetleges szállítási
szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítás
biztosítás

3.

Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását
megelőzően (pl. kerékmosó)

4.

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási munkát 22:0006:00 óra között

5.

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja
az érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz
eljuttatott írott információs anyag formájában, vagy az
Önkormányzat honlapján keresztül

6.

A törmelékek járműre rakodásakor a rakodómunkások
ügyelnek arra, hogy az anyagok rakodásakor keletkező zaj
és porhatás minimális legyen

7.

Valamennyi ingatlanra személygépjárművel történő
behajtás lehetőségének folyamatos biztosítása (a
kivitelezés alatt legfeljebb összesen 24 órai akadályoztatás
megengedett)

8.

Vállalja, hogy a főközlekedési utak, azok jelentős
zajterhelése miatt szállítási forgalommal, építési
forgalommal való terhelését minimalizálja.
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igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem

9.

Vállalja az adott területen elhelyezett ismertető táblákon is
közzétesszük a kivitelezés fontosabb adatait.

10.

Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési tervvel
rendelkezik, a munkatársak, a vezetőség szervezetten, és
gyorsan intézkedik az esetlegesen bekövetkező havária
esemény során

igen
nem
igen
nem

Összesítés: (igen) db:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása)
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4.2. számú melléklet
NYILATKOZAT
a környezetvédelmi szempontok érvényesülése tárgyában

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése (kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt
keretében meglévő irodaépület bővítése és felújítása, új üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az iparterület
közvilágítási hálózatának kiépítése tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás céljára
2. rész: Iparterület közvilágítási hálózatának kiépítése.
Ajánlattevői vállalás

Megajánlás

(igen/nem)

1.

Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten
történik

2.

Érintett településrészen az esetleges szállítási
szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítás
biztosítás

3.

Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását
megelőzően (pl. kerékmosó)

4.

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási munkát 22:0006:00 óra között

5.

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja
az érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz
eljuttatott írott információs anyag formájában, vagy az
Önkormányzat honlapján keresztül

6.

A törmelékek járműre rakodásakor a rakodómunkások
ügyelnek arra, hogy az anyagok rakodásakor keletkező zaj
és porhatás minimális legyen

7.

Valamennyi ingatlanra személygépjárművel történő
behajtás lehetőségének folyamatos biztosítása (a
kivitelezés alatt legfeljebb összesen 24 órai akadályoztatás
megengedett)

8.

Vállalja, hogy a főközlekedési utak, azok jelentős
zajterhelése miatt szállítási forgalommal, építési
forgalommal való terhelését minimalizálja.
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igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem

9.

Vállalja az adott területen elhelyezett ismertető táblákon is
közzétesszük a kivitelezés fontosabb adatait.

10.

Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési tervvel
rendelkezik, a munkatársak, a vezetőség szervezetten, és
gyorsan intézkedik az esetlegesen bekövetkező havária
esemény során

igen
nem
igen
nem

Összesítés: (igen) db:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása)
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a kizáró okokról, alkalmassági feltételekről és más szervezetek igénybevételéről

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése (kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt
keretében meglévő irodaépület bővítése és felújítása, új üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az iparterület
közvilágítási hálózatának kiépítése tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás céljára
I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő

Részvétel formája

Közös Ajánlattevő

Ajánlattevő székhelye
Ajánlattevő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma
Ajánlattevő adószáma
Mikrovállalkozás
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy
középvállalkozás vagy nem tartozik 2004. évi
XXXIV. törvény hatálya alá2

Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Gazdasági szereplő nem tartozik a
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá

Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
Részajánlati körök felsorolása, melyek esetében az a
gazdasági szereplő ajánlatok kíván benyújtani
1

a nyilatkozat I. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevők mindegyike köteles kitölteni

2

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem
12

haladja meg a 43 millió eurót.
II. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági
szereplő igénybe veszi
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a
szerződés bármely részét alvállalkozásba adni
harmadik félnek?3

Igen4
Nem

3

Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő része a már ismert
alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető.
Részajánlati kör megnevezése, amely tekintetében
alvállalkozó bevonására sor kerül
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység
pontos meghatározásával) (részajánlati körönként
külön megadva)
Amennyiben a gazdasági szereplő nem kíván
alvállalkozót bevonni a teljesítésbe:
Azon részajánlati körök felsorolása, mely(ek)
kapcsán a gazdasági szereplő nem kíván
alvállalkozót igénybe venni:
Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók adatai
Gazdasági szereplő megnevezése
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozó nyilvántartási száma
Gazdasági szereplő adószáma
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül
Részajánlati kör(ök) megnevezése, amely(ek)
tekintetében alvállalkozó bevonására sor kerül
III. Rész: Kizáró okokkal kapcsolatos információ
13

Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonossal

Igen
Nem

Tulajdonos(ok) megnevezése
Tulajdonos neve
Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye)
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont mely
alpontja alapján került meghatározásra a
tényleges tulajdonos

a)-b)
d)

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott 7
képviselője ezúton nyilatkozom, hogy:
-

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

-

társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót és alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet (kapacitást igazoló szervezetet),

-

társaságunk – tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívásban nem került alkalmassági
feltétel előírásra – a tárgyi eljárásban alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet
(kapacitást igazoló szervezetet) nem vesz igénybe,

-

az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek / nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén,8

-

a fenti I-III. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot
a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.

-

jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. részajánlati köre
vonatkozásában tesszük.

9

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

A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
9A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
7

8A
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6. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése (kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt
keretében meglévő irodaépület bővítése és felújítása, új üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az iparterület
közvilágítási hálózatának kiépítése tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott 10
képviselője – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:
- ajánlatunk elektronikus formában (CD/DVD-n) rögzített példánya a benyújtott papír alapú
(eredeti) példánnyal megegyezik,
- jelen közbeszerzési eljárásban […] darab kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen
ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük;11
- a rendelkezésére bocsátott műszaki leírás és költségvetésben foglaltak, továbbá szerződéses
feltételek szerint az építési beruházást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi
szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak
megfelelően valósítjuk meg;
- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik,
melyért felelősséget vállalunk;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. § foglaltak szerinti, az ajánlattételi felhívásban előírt építési-szerelési biztosítást
megkötjük/a meglévő építési-szerelési biztosításunkat kiterjesztjük jelen projektre;12
- az ajánlattétel során informálódtunk azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő;
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
céginformációs szolgálat) online adatbázisából letölthető cégkivonatunk adatai a valóságnak
megfelelnek és az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,
a társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás13
-

az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók vonatkozásában nyilatkozom továbbá az
alábbiakról:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti
céginformációs szolgálat) online adatbázisából letölthető cégkivonatuk adatai a valóságnak
megfelelnek és az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,

A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész
törlendő!
11 A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni.
12 A nem kívánt rész törlendő
13 Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!
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a(z)[……] társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság(ok) cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás14
- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket a szerződés teljesítése során vállaljuk az
építési beruházásra vonatkozó munkaerő biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági
előírások betartását, a feladat végrehajtásából adódóan az ajánlatkérőnek, illetve harmadik
személynek okozott károk megtérítését,
- jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. részajánlati köre15 vonatkozásában
tesszük.

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

Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! Amennyiben bármely gazdasági szereplő
cégügyében van folyamatban módosítás, kérjük a gazdasági szereplő nevét az üresen hagyott részben szerepeltessék!
15A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
14

16

7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében

„Pellérdi Keleti Iparterület fejlesztése (kivitelezése)” TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt
keretében meglévő irodaépület bővítése és felújítása, új üzemcsarnok és kerítés építése, valamint az iparterület
közvilágítási hálózatának kiépítése tárgyban kiírt, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott 16
képviselője – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk;
- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányoztuk, az abban foglalt adatokat továbbá a
Közbeszerzési Dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki leírás és
költségvetés tartalmát megismertük, és az abban foglalt munkálatok teljes körű
megvalósítására vonatkozóan tettük meg ajánlatunkat;
- amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti
írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk, és a
Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll –, akkor a szerződést megkötjük, és a
szerződést készek vagyunk teljesíteni az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint;
- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd az „Felolvasólap”-on,
- jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. részajánlati köre17 vonatkozásában
tesszük.

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

A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész
törlendő!
17A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
16
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