Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta (kérjük csatolni)
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Árazott költségvetés (kérjük csatolni)
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Nyilatkozat felelősségbiztosításról (kérjük csatolni)
Tárgy:
Dorog Város Önkormányzat
Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítása
tárgyú közbeszerzési eljárása

Ajánlattevő

neve:…

címe: …

nyilatkozom,
Nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződés aláírásáig ajánlatkérőnek benyújtom a közbeszerzés tárgya
szerinti (építés-szerelés) tevékenységi körre kiterjedő, legalább 25 000 000 Ft/káresemény és 50 000 000 Ft/év
kártérítési kifizetési limitösszegű, az alvállalkozói tevékenységre is kiterjedő C.A.R. típusú, érvényes építésszerelési kivitelezői összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosításának megkötését igazoló biztosítási kötvényt,
vagy szerződést és ezt a biztosítást a kivitelezés végét követő 24. hónap lejártáig fenntartom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés
időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által előírt kritériumoknak megfelelő biztosítással, vagy annak
igazolását nem nyújtom be, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és az ajánlatkérő a
második legkedvezőbbnek jelölt ajánlattevővel köthet szerződést.
Keltezés helye, dátuma: …
Képviselő neve és aláírása: …
Ajánlattevő(k) neve: …
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Egyéb iratok szükség szerint
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ELŐSZERZŐDÉS MINTA
Megállapodás erőforrások rendelkezésre állásáról
(amennyiben az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet, vagy személy kerül bevonásra, kérjük
csatolni)
Tárgy:
Dorog Város Önkormányzat
Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítása
tárgyú közbeszerzési eljárása
amely létrejött
név …
cím…
adószám…
képviseli…
mint kapacitást nyújtó szervezet
és
név …
cím…
adószám…
képviseli…
mint kapacitást igénybe vevő, ajánlattevő
között az alábbi feltételekkel.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Ajánlattevő fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot kíván benyújtani.
Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás … pontjában megjelölt alkalmassági követelmény igazolása
érdekében a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik.
A kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Rendelkezésre bocsátott erőforrások: …
A kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, jelen dokumentum aláírásával
nyilatkozik arról, hogy olyan mértékben részt vesz a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e
kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A kapacitást
nyújtó szervezet … módon közreműködik a szerződés teljesítésében, biztosítva a szükséges szaktudás,
szakmai tapasztalat érvényesülését.
Kapacitást nyújtó szervezet az ajánlattevőt jelen szerződés aláírásával meghatalmazza arra, hogy az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a
kapacitást nyújtó szervezet képviseletében eljárjon.
A jelen megállapodást mind két fél magára nézve kötelező érvényűnek tekinti azzal, hogy a jelen
előszerződésben nem szereplő további feltételekről a Felek ajánlattevő nyertessége esetén állapodnak
meg.
Jelen előszerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ sem hatályba léptető-, illetve bontó feltételtől sem
harmadik személy, vagy hatóság jóváhagyásától.
Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal egyezőt írják alá.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

…
kapacitást igénybe vevő, ajánlattevő
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