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Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT 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.

Energetikai korszerűsítés Zrínyi Iskolában DorogonKözbeszerzés 
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Nyilatkozat összeállító

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Vállalkozási díj nettó Ft Szám Igen Nem Igen

(Fenti ár elem kerül értékelésre) Magyarázat Nem Nem Igen

Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott 
szakember alkalmassági minimum 

követelmény feletti többlet MV-É felelős 
műszaki vezetői tapasztalata naptári 

hónapokban megadva (0 és 24 hónap között
értékelve)

Szám Igen Nem Igen

(minimum 0 hónap, a 24 hónap és az az 
feletti megajánlás 24 hónapként lesz 

értékelve)
Magyarázat Nem Nem Igen

Többlet jótállás időszaka az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől
számítva, naptári hónapokban megadva, a 

minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24
hónap között értékelve)

Szám Igen Nem Igen

(minimum 0 hónap, a 24 hónap és az az 
feletti megajánlás 24 hónapként lesz 

értékelve)
Magyarázat Nem Nem Igen

Nyilatkozom, hogy ajánlattevő(k) nem áll( 
nak) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti 

kizáró okok hatálya alatt
Logikai Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy ajánlattevő(k) megfelel( 
nek) az eljárást megindító felhívásban 

meghatározott alkalmassági feltételeknek
Logikai Nem Nem Nem

A közbeszerzésnek azok a részei, amelynek 
teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk 

igénybe venni
Hosszú szöveg Igen Nem Nem

Az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók (név, cím, adószám, ellátandó 

feladat)
Hosszú szöveg Igen Igen Nem

Az alkalmasság igazolásához kapacitást 
nyújtó szervezet (név, cím, adószám) Hosszú szöveg Igen Igen Nem

Az alkalmassági feltétel, amelynek 
igazolásához ajánlattevő a kapacitást nyújtó

szervezet erőforrására támaszkodik (a 
felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, a 

kapacitást nyújtó szervezetek 
megjelölésének sorrendjében)

Hosszú szöveg Igen Igen Nem

Nyilatkozom, hogy a kapacitást nyújtó 
szervezet nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt
Logikai Nem Nem Nem
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