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1 - Mórahalom

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - MÓRAHALOM

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Többlet jótállás időtartama (egész hónap) Szám Igen Nem Igen

Felelős műszaki vezető (MV-É) szakmai 
gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése 

óta (hónap)
Szám Igen Nem Igen

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Szám Igen Nem Igen

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

Logikai Igen Nem Nem

Nyilatkozom, hogysem ajánlattevővel, sem 
alvállalkozóinkkal és adott esetben az 

alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezettel 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

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 
felhívásban és dokumentációban előírt 

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

rendelkezésre bocsátjuk.

Logikai Igen Nem Nem

Az értékelési szempontra tett vállalás 
vonatkozásában bemutatásra kerülő MV-É 
szakember neve. (Amennyiben nem történik

vállalás, akkor kérjük ezt jelezni)

Szöveg Igen Nem Nem

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0
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2 - Terény

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - TERÉNY

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Többlet jótállás időtartama (egész hónap) Szám Igen Nem Igen

Megajánlott napelem gyártói jótállási ideje (
év) Szám Igen Nem Igen

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Szám Igen Nem Igen

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

Logikai Igen Nem Nem

Nyilatkozom, hogysem ajánlattevővel, sem 
alvállalkozóinkkal és adott esetben az 

alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezettel 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

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 
felhívásban és dokumentációban előírt 

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

rendelkezésre bocsátjuk.

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

(1 of 1)

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Nyertességem esetén az ajánlatomban 
bemutatott szakemberek kamarai 
regisztrációjáról szükség esetén 

gondoskodom, annak tudatában, hogy a 
regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől

való - Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerinti - 
visszalépésemet jelenti.

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

(1 of 1)
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