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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001148042020
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Szentendre, Vasvári Pál úti tagóvoda tetőcsere

Ajánlatkérő
neve:

Szentendre Város Önkormányzat

Benyújtandó iratok jegyzéke
Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz szükséges

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakasz
Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT üzleti titokról

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről

Ajánlattételi szakasz

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

További közbeszerzési dokumentumok
Dokumentum típusa

EKR001148042020

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

2020.11.01 11:30:24

Nyilatkozat összeállító
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ
Ajánlattételi forduló
Mező címke
Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő Felolvasólapra

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott
szakember neve, címe, kamarai
névjegyzéki internetcím (ha van), a 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
MV-É vagy egyenértékű jogosultság
megszerzésének napra pontos időpontja
(ha van)

Hosszú szöveg

Igen

Nem

Nem

Nyilatkozom, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárásban nyertesként
kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés
időpontjáig

Cím

Nem

Nem

Nem

az eljárást megindító felhívásban előírt
feltételeknek megfelelően, a tárgyi
munkára , a szerződés szerinti időtartamra
felelősségbiztosítást kötünk és azt
folyamatosan fenntartjuk

Logikai

Nem

Nem

Nem

Logikai

Nem

Nem

Nem

Kérjük fenti két lehetőség közül a
kiválasztott változatot "Igen" válasszal
megjelölni
szíveskedjenek!

Magyarázat

Nem

Nem

Nem

A közbeszerzési dokumentumok részét
képező adatkezelési tájékoztatót az
általunk bevont, érintett személyekkel
megismertettük

Logikai

Nem

Nem

Nem

Nyilatkozunk, hogy ajánlattevő(k) a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül
(nek)

Logikai

Nem

Nem

Nem

Felhívás III.1.3. M/2. pont szerinti
szakember alkalmassági követelmény
feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői
tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap
között értékelve)
Jótállás időszaka az eredményes műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésétől
számítva, naptári hónapokban megadva (36
és 60 hónap között értékelve, 36 alatt
érvénytelen)

az eljárást megindító felhívásban előírt
feltételeknek megfelelően a meglévő
felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a
tárgyi munkára, a szerződés szerinti
időtartamra és azt folyamatosan fenntartjuk
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