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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó eszközök
(hang-, fény- és színpadtechnika) szállítása és helyszíni telepítése
Aktához rendelt hivatkozási szám: 4.18.01.03.02.

Kbt. 67. §
nyilatkozat

(4)

bekezdése

szerinti

Referencia(k)

A megajánlott áru leírása (min. gyártói
prospektus és hivatalos magyar nyelvű
kezelési útmutató)
és
valós (a megajánlott termékkel egyező
típusú eszközről készült) fénykép
dokumentációja

Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet
részéről

Csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását
tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama
alatt
Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat
Aláírási címpéldány / aláírás minta
Üzleti titok körének maghatározása
Az idegen nyelven benyújtott iratok
esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű
fordítás vagy az ajánlattevő által készített
vagy készíttetett felelős fordítás. Utóbbi
esetben nyilatkozat, hogy a fordítás
tartalma mindenben megegyezik az
idegen nyelvű okirattal.
Jogelőd bármely adatának felhasználása
esetén a jogutódlás tényét, körülményeit
bizonyító cégiratok, így különösen a
szétválási, kiválási szerződés, valamint a
cégbírósági végzés(ek)
Nyilatkozat
változásbejegyzés
vonatkozásában

nyilatkozat”
közös ajánlattétel esetén minden
ajánlattevő külön-külön köteles csatolni
Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet
Nyilatkozatminták 8. sz. melléklet
Az alábbi RÉSZek és terméktételek
tekintetében:
M2.a. 1. RÉSZ vonatkozásában: 1.1; 1.6;
1.8; 1.9; 1.11; 1.18; 1.22; 1.28; 1.48 sorszámú
terméktételek;
M2.b. 2. RÉSZ vonatkozásában: 1.1; 1.3;
1.4; 2.2; 2.3; 2.11; 2.12; 2.15; 3.2; 4.1
sorszámú terméktételek;
M2.c. 3. RÉSZ vonatkozásában: nincs
előírás;
Abban az esetben, amennyiben az
Ajánlattevő a specifikációban konkrétan
rögzített terméket ajánlja meg (azaz nem
egyenértékű terméket ajánl), úgy az M2.
alkalmassági
feltételeknek
automatikusan, minden további igazolás
nélkül megfelel. Azaz a fenti igazolások
benyújtási
kötelezettsége
kizárólag
„egyenértékű”
termék
megajánlása
esetén kötelező!
Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet
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Nyilatkozatminták 4. sz. melléklet
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adott esetben

I
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Nyilatkozatminták 2.a. sz. melléklet
Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet
adott esetben meghatalmazás
adott esetben Kbt. 44. § alapján
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Nyilatkozatminták 2. sz. melléklet
adott esetben nemleges nyilatkozat
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A
cégbírósághoz
benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az
annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás
Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása

Gyártóig visszavezethető, ajánlattevő
forgalmazási
jogosultságát
igazoló
okirat(ok)

Az ajánlat 1 db elektronikus (másolati)
példányban

csatolása kötelező
adott esetben

Ha az ajánlattevő nem a megajánlott
termék gyártója, csatolni kell a gyártóig
visszavezethető, ajánlattevő forgalmazási
jogosultságát
igazoló
okirat(ok)at
(magyar vagy angol nyelven) az alábbi
termékek vonatkozásában (hivatkozás:
Specifikációs adatlap szerint):
- 1. RÉSZ vonatkozásában: 1.1; 1.6; 1.8; 1.9;
1.11; 1.18; 1.22; 1.28; 1.48 sorszámú
terméktételek;
- 2. RÉSZ vonatkozásában: 1.1; 1.3; 1.4;
2.2; 2.3; 2.11; 2.12; 2.15; 3.2; 4.1; 5.14
sorszámú terméktételek;
- 3. RÉSZ vonatkozásában: nincs előírás
CD/DVD
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