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1 - Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE CSŐSZÖN

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft Szám Igen Nem Igen

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő 
kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem

)
Szöveg Igen Nem Igen

Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett 
munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több) Szám Igen Nem Igen

NYILATKOZAT (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 
pontja szerint) n y i l a t k o z o m, hogy 
Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével 

összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének 
( részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe 

alvállalkozókat:

Hosszú szöveg Nem Igen Nem

A fenti rész(ek) tekintetében igénybe venni 
kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó(k) neve és székhelye/ lakóhelye, 

adószáma:

Hosszú szöveg Nem Igen Nem

NYILATKOZAT (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 
pontja szerint) m e g e r ő s í t e m, hogy 
Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével 

összefüggésben NEM vesz igénybe alvállalkozót
.

Logikai Nem Nem Nem

NYILATKOZAT (Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
): m e g e r ő s í t e m, hogy Ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság 
igazolása érdekében más szervezet ( személy) 
kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint.

Logikai Nem Nem Nem

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
neve ÉS adószáma: Szöveg Nem Igen Nem

Az eljárást megindító felhívás Kbt. 65. § (1) c) 
szerinti alkalmassági min.követelmény 

igazolása érdekében támaszkodik Ajánlattevő a 
fent megnevezett kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezetre

Logikai Nem Nem Nem

Tizedesek: 0

Tizedesek: 8
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NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - CSŐSZI MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍT. - MAGYAR FALU PROGR

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft Szám Igen Nem

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő 
kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) Szöveg Igen Nem

Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett 
munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több) Szám Igen Nem

NYILATKOZAT (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 
pontja szerint) n y i l a t k o z o m, hogy 
Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével 

összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének ( 
részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe 

alvállalkozókat:

Hosszú szöveg Nem Igen

A fenti rész(ek) tekintetében igénybe venni 
kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó(k) neve és székhelye/ lakóhelye, 

adószáma:

Hosszú szöveg Nem Igen

NYILATKOZAT (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) 
pontja szerint) m e g e r ő s í t e m, hogy 
Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével 

összefüggésben NEM vesz igénybe alvállalkozót.

Logikai Nem Nem

NYILATKOZAT (Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint):
m e g e r ő s í t e m, hogy Ajánlattevő a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása 

érdekében más szervezet ( személy) 
kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint.

Logikai Nem Nem

Tizedesek: 0

Tizedesek: 8

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

NYILATKOZAT (Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
) Ajánlattevő képviselője m e g e r ő s í t e m, 
hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmasság igazolása érdekében 
más szervezet ( személy) kapacitásaira NEM 

támaszkodik.

Logikai Nem Nem Nem

A felhívásban előírt terjedelmű építési-szerelési 
felelősségbiztosítást kötök vagy a meglévő 
felelősségbiztosítást kiterjesztem az előírt 

mértékű és terjedelmű felelősségbizt.ra és azt a
szerződés teljes időtartama alatt fenntartom.

Logikai Nem Nem Nem

NYILATKOZAT az ajánlattevő, valamint az 
ajánlatban nevesített egyéb igénybe vett 

gazdasági szereplő közül melyik végez olyan 
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely 

alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében

Szöveg Nem Nem Nem

Nyilatkozom, hogy ezen gazd. szereplő szerepel
az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében,

Logikai Nem Nem Nem

ill. a nem Magyaro.on letelep. gazd. szereplők 
esetén −amennyiben a szerz. teljesítéséhez 
szüks .– rendelk. a letelep. szerinti ország 
nyilvántartásában,vagy a letelep. szerinti 

orsz.ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 
szervezeti,kamarai tagsággal

Logikai Nem Nem Nem
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Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve 
ÉS adószáma: Szöveg Nem Igen

Az eljárást megindító felhívás Kbt. 65. § (1) c) 
szerinti alkalmassági min.követelmény igazolása 

érdekében támaszkodik Ajánlattevő a fent 
megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetre

Logikai Nem Nem

NYILATKOZAT (Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint) 
Ajánlattevő képviselője m e g e r ő s í t e m, hogy 
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (

személy) kapacitásaira NEM támaszkodik.

Logikai Nem Nem

A felhívásban előírt terjedelmű építési-szerelési 
felelősségbiztosítást kötök vagy a meglévő 
felelősségbiztosítást kiterjesztem az előírt 

mértékű és terjedelmű felelősségbizt.ra és azt a 
szerződés teljes időtartama alatt fenntartom.

Logikai Nem Nem

NYILATKOZAT az ajánlattevő, valamint az 
ajánlatban nevesített egyéb igénybe vett 

gazdasági szereplő közül melyik végez olyan 
építőipari kivitelezési tevékenységet, amely 

alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében

Szöveg Nem Nem

Nyilatkozom, hogy ezen gazd. szereplő szerepel 
az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében,

Logikai Nem Nem

ill. a nem Magyaro.on letelep. gazd. szereplők 
esetén −amennyiben a szerz. teljesítéséhez szüks

.– rendelk. a letelep. szerinti ország 
nyilvántartásában,vagy a letelep. szerinti 

orsz.ban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 
szervezeti,kamarai tagsággal

Logikai Nem Nem
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