Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
„A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében”
tárgyú projekt építőipari kivitelezési munkái
Aktához rendelt hivatkozási szám: 4.17.01.01.02.

Benyújtandó iratok jegyzéke
Tisztelt Gazdasági szereplő!

Ajánlatkérő üdvözli a Tisztelt Gazdasági szereplőt! Kérjük, hogy a jelen dokumentumot,

közbeszerzési eljárást megindító felhívást és valamennyi kapcsolódó közbeszerzési dokumentumot alaposan áttanulmányozni
szíveskedjék tekintettel arra, hogy egyes feltételeknek való meg nem felelés az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti.
A gazdasági szereplő és valamennyi, általa az eljárásba bevont személy kötelessége az közbeszerzési dokumentumokban közölt
információkat bizalmasan kezelni. Erről, valamint az eljárás során megismert valamennyi információról illetéktelen harmadik személy
részére nem szolgáltatható ki semmilyen részlet/információ!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti az ajánlat részeként benyújtandó
igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:

Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Felolvasólap
Tartalomjegyzék
Kizáró okokra vonatkozó dokumentumok
[Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pont]
Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében
Ajánlattevő nyilatkozata a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamaránál vagy a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában vezetett nyilvántartási szám és az
elektronikus nyilvántartás elérhetősége tekintetében
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat
Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi munkákat a
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá
amelyben ajánlattevő adott esetben ismerteti a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban
rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen
eltérő (de azzal egyenértékű) felhasználásra kerülő anyagok,
illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes
műszaki jellemzőit
Közös ajánlattevők közötti megállapodás
Aláírási címpéldány/aláírás minta
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt
önéletrajza
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozata
Indikatív jellegű műszaki ütemterv
Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában

Megjegyzés

az ajánlatban lévő iratok címeinek felsorolása a konkrét
oldalszám megjelölésével
a vonatkozó felhívás megküldésének
keletkezett nyilatkozatok/dokumentumok

napját

követően

Nyilatkozat műszaki tartalom vonatkozásában
6. sz. melléklet

közös ajánlattétel esetén
adott esetben meghatalmazás
eredeti aláírt példány

-

folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás
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Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás vonatkozásában
Üzleti titok esetén indokolás
A kitöltött ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Elektronikus másolati ajánlati példány (CD/DVD)

-

esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás
ellenkező esetben nemleges nyilatkozat

kinyomtatva és elektronikusan is (.xls vagy .xlsx formátumban)
az elektronikus másolati példánynak tartalmaznia kell:
az árazott költségvetés .xls vagy .xlsx formátumú
verzióját is
a teljes nyomtatott ajánlatot (jelszó nélkül olvasható) pdf
file formátumban
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