IRATMINTAK

AJÁNLAT
„Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben”

tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE
(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)
Irat megnevezés:
AJÁNLAT BORÍTÓLAPJA
AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE
AJÁNLAT BEADÁSAKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
FELOLVASÓLAP
SZAKMAI AJÁNLAT
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉSE SZERINT
NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINT KKVT. SZERINTI MINŐSÍTÉSRŐL
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINT
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINT
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉSÉNEK K) PONT KB) ALPONTJÁBAN
FOGLALT KIZÁRÓ OK TEKINTETÉBEN
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL
NYILATKOZAT VÁLTOZÁS BEJEGYZÉSRŐL
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK
KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI MEGÁLLAPODÁS
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
ALÁÍRÁSI
CÍMPÉLDÁNY(OK),
VAGY
ÜGYVÉD
ÁLTAL
ELLENJEGYZETT
ALÁÍRÁSMINTA, MEGHATALMAZÁS (ADOTT ESETBEN)
AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL EGYÉB, FONTOSNAK ÍTÉLT DOKUMENTUMOK

oldal

AJÁNLAT BEADÁSAKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
1. sz. iratminta

FELOLVASÓLAP
amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek
Ajánlattevő adatai:
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzék szám/nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámla szám:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
Email címe:
Közös Ajánlattevők esetén a tagok adatai:1
Vezető tag neve
Székhelye:
Tag neve:2
Székhelye:2
Az ajánlat tárgya:

„Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben”
Az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződésben
meghatározottak teljesítését az alábbi ellenszolgáltatásért vállaljuk:

S.sz.
1

2

Részszempont
Nettó vállalkozási díj
Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében
részt vevő műszaki vezető szakember
magasépítési munkák területén szerzett
szakmai tapasztalata (egész hónapban
megadva, min. 0 hónap - maximum 36
hónap)

Ajánlat
… Ft

…..hónap

…………… 201….év ………… hó ….... nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)
Amennyiben nem releváns törölhető!
esetén bővíthető!
Figyelem! Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok, email címek helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés
esetén semminemű felelősséget nem vállal.
1

2Szükség

2. sz.iratminta

SZAKMAI AJÁNLAT
Alulírott ……………………………..(név), mint a …………………………………….
(cégnév) ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az
„Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben” tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy az eljárást megindító felhívás Értékelési szempontok 2. rész-szempontban
meghatározottaknak megfelelő szakember, akivel a hivatkozott értékelési szempontot
teljesíteni kívánjuk valamint a szerződés teljesítésébe bevonjuk:

Követelmény

Szakember neve1

Szakmai
ajánlat:
a
szerződés
teljesítésében részt vevő műszaki
vezető szakember, akinek magasépítési
munkák területén szerzett szakmai
tapasztalata bemutatásra kerül
…………… 201….év ………… hó ….... nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

1

Kizárólag egy szakember nevezhető meg!

SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ SZAKEMBER
Név:
Születési idő:
JELENLEGI MUNKAHELYE, MUNKAKÖRE
Mettől (év, hónap)

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 2. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT
IGAZOLÁSÁHOZ

Szerződés időtartama
(-tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel)

Ellátott beosztás, pozíció ismertetése

…………… 201….év ………… hó ….... nap
………………………………
szakember saját kezű aláírása

3. sz.iratminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint
Alulírott …………………………………. (név) az Ajánlattevő ……………………………… (cégnév)
az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásban

n y i l a t k o z o m, h o g y
a) megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának, Ajánlati dokumentációjának és
mellékleteinek valamint amennyiben a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás
nyújtás volt, akkor a kiegészítő tájékoztatás feltételeit, valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után és azok
ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudomásul véve teszünk ajánlatot a Kbt. alapján
lefolytatandó közbeszerzési eljárásukra Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes
Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést az ajánlatban meghatározott díjért
szerződésszerűen teljesítjük;
b) elfogadjuk az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként lévő szerződés-tervezetet,
szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául;
c) amennyiben nyertes Ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést
megkötjük, és a szerződést az abban foglaltaknak megfelelően teljesítjük.
Kifejezetten nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a szerződés ajánlati felhívásban
meghatározott időpontban történő aláírására, annak teljesítésére az előbbiek alapján az
ajánlatunkban megadásra kerülő nettó ellenérték(ek) mellett kötelezettséget vállalunk.
Ennek megfelelően – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk –
készek és képesek vagyunk a dokumentációban meghatározott tárgyban szerződéses
jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni.
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlati felhívás IV.2.5) pontja értelmében a végleges ajánlattételi
határidő lejártától számítva 60 napig kötve vagyunk ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak
fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által
az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak
szerint bármikor elfogadhatóak.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati dokumentációt, és az
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem
közvetlenül nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
…………… 201...év ………… hó ….... nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

4. sz. iratminta

NYILATKOZAT
A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint
Kkvt. szerinti minősítésről
Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a(z) ............................................................. ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 3. §-a2 értelmében3:
 mikrovállalkozásnak minősül;
 kisvállalkozásnak minősül;
 középvállalkozásnak minősül;
 nem minősül KKV-nak.
Jelen nyilatkozatomat az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában tettem.
…………… 201...év ………… hó ….... nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon
- ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.)
3 A megfelelő választ X-el kell jelölni!
2

5. sz. iratminta

NYILATKOZAT
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint 4
Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya
községben” tárgyú közbeszerzési eljárásban foglaltak teljesítéséhez alvállalkozók
igénybevételéről az alábbiak szerint5
nyilatkozom
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.*
b) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésére kívánunk alvállalkozót igénybe venni: **



……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

…………… 201….év ………… hó ….... nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

4

Az ajánlattevők egyénileg kötelesek nyilatkozni.

5

A nyilatkozatban az Ajánlattevőre vonatkozó részt kell aláhúzni. A nyilatkozat (nemleges is) mindenképpen kötelező!

6. sz. iratminta

NYILATKOZAT
A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerint 6
Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya
községben” tárgyú közbeszerzési eljárásban foglaltak teljesítéséhez alvállalkozók
igénybevételéről az alábbiak szerint7
nyilatkozom
a. nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni*
b. az ajánlat benyújtásakor még nem kívánunk megnevezni alvállalkozót, a Kbt. 138.
§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének
időpontjában kívánjuk megnevezi*
c. az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím, telefon, fax),
valamint a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek:* *
Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó megnevezése:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma:
Faxszáma:
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó közreműködik:
…………… 201….év ………… hó ….... nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

6

Az ajánlattevők egyénileg kötelesek nyilatkozni.

7

A nyilatkozatban az Ajánlattevőre vonatkozó részt kell aláhúzni. A nyilatkozat (nemleges is) mindenképpen kötelező!

7.sz.iratminta

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
külön-külön teszik meg saját eredeti nyilatkozat formájában)
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
(cégnév) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem:
I.

Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk, Ajánlattevővel szemben a közbeszerzésekről
szóló Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban foglalt – az eljárást megindító
felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok.

II.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti – az eljárást megindító felhívás feladása napján
hatályos – kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatban megnevezett alvállalkozók vonatkozásában
nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m)és q) pontja szerinti – az eljárást
megindító felhívás feladása napján hatályos – kizáró okok2

Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében teszem.

…………… 201...év ………… hó ….... nap

………………………………………….
cégszerű aláírás

2 Törlendő/áthúzandó amennyiben az ajánlatban nem kerül(nek) alvállalkozó(k) megnevezésre!

8.sz.iratminta

NYILATKOZAT
A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉSÉNEK K) PONT KB) ALPONTJÁBAN FOGLALT
KIZÁRÓ OK TEKINTETÉBEN.

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
(cégnév) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében:
-

nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak1

-

olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén2

-

o

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő:
név:………………………… állandó lakhely:…………………………….3

o

társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik4

o

társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.5
olyan társaságnak minősülünk, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében teszem.

…………… 201...év ………… hó ….... nap
………………………….
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában.
1 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó!
2 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó!
3 Szükség esetén bővíthető, ismételhető!
4 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó!
5 Amennyiben nem releváns törlendő/áthúzandó! Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll!

9. sz. iratminta

NYILATKOZAT
üzleti titokról
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
(cégnév) ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben” tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz/ nem tartalmaz.
Amennyiben tartalmaz:
Az üzleti titoknak minősülő információkat és adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét
képező fejezetében /külön kötetben* különítettük el, melynek indoklást mellékelten csatoljuk a
…… oldalon.
…………… 201…év ………… hó ….... nap

………………………………………….
cégszerű aláírás

10.sz.iratminta

Nyilatkozat
változásbejegyzésről
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
(cégnév) ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
cégünk vonatkozásában változásbejegyzés folyamatban van / változásbejegyzés nincs
folyamatban.
Amennyiben változásbejegyzés van folyamatban akkor a változásbejegyzésre vonatkozó
nyomtatvány másolati példányát az ajánlat …………… oldalán csatolom.
Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében teszem.
…………… 201...év ………… hó ….... nap

………………………………………….
cégszerű aláírás

11.sz.iratminta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
(cégnév) ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m , hogy
1.)
Társaságunk nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára az eljárást megindító felhívásban
előírt mértékű és terjedelmű, azaz legalább 35.000.000,-Ft/szerződéses időtartam és legalább
17.500.000,-Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítással
fog rendelkezni, amely jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra
kiterjesztésre kerül.
2.)

Nyertességünk esetén a Megrendelővel történt egyeztetést követően - részletes, (heti bontású)
indikatív jellegű, sávos ütemtervet készítünk és átadjuk a Megrendelő Műszaki ellenőrének a
szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül, a Szerződéstervezet előírásai szerint.
3.)
Nyertességünk esetén az eljárást megindító hirdetmény III.1.6 pontban előírt biztosítékokat
nyertességünk esetén határidőben rendelkezésre fogjuk bocsátani.
4.)
Az ajánlatom eredeti példányának teljes anyagát beszkennelt formában, jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható, elektronikus adathordozón is az ajánlatom részeként csatolom.
5.)
A Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi feltételek társaságunkkal
szemben nem állnak.
„Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont
személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással
vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a
verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként,
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai
Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke tulajdonában,
vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló
szervezet.”
Jelen nyilatkozatot az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében teszem.
…………… 201..év ………… hó ….... nap

………………………………………….
cégszerű aláírás

12. sz.iratminta

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI MEGÁLLAPODÁS
(csak közös ajánlattétel esetében szükséges benyújtani!)
Jelen megállapodás az alábbi felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel
jön létre. Szerződő felek:
I.

SZERZŐDŐ FELEK

Jelen konzorciális megállapodás az alábbi felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel jön létre. Szerződő felek:
Ajánlattevő
Közös ajánlattevő
vezető tag

Ajánlattevő
Közös ajánlattevő
tag

Ajánlattevő
Közös ajánlattevő
tag

Rövidített név:
Székhelye:
Képviselő neve:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
II.

A KÖZÖS AJÁNLATTÉTELI SZERZŐDÉS CÉLJA

Az „Önkormányzati épületek felújítása Nyírparasznya községben” tárgyú közbeszerzési
eljárásban való közös részvétel, nyertesség esetén a vonatkozó szerződés közös teljesítése a
jelen megállapodásban rögzített feltételek mellett.
III.

FELADATMEGOSZTÁS8

<<<…>>>
IV.

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATAI

Közös ajánlattevők egybehangzóan és korlátozás/különvélemény nélkül egybehangzóan
megállapodnak abban, hogy valamennyien egyetemlegesen lesznek jogosítva és kötelezve a
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés teljesítésére.
Közös ajánlattevők egybehangzóan és korlátozás/különvélemény nélkül egybehangzóan
megállapodnak abban, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás során
tett ajánlatukban foglaltak teljesítésére és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért.

Annak meghatározása, hogy mely feladatokat kötelesek ajánlattevők külön-külön és melyeket együttesen elvégezni. Így különösen a
közös ajánlattevők tagjainak egyes feladatait és a tervezési díjból való részesedésük %-os mértékét.
8

A közbeszerzési eljárás részvételi/ajánlattételi szakaszában és annak eredményeképpen
megkötésre kerülő szerződés teljesítése során teljes jogkörű kizárólagos közös képviseletre
jogosult a közös ajánlattétel vezető tagja (annak mindenkori képviseletre jogosultjai útján).
Ezen meghatalmazás kiterjed az ajánlat és kapcsolódó dokumentumok (pl.: hiánypótlás,
felvilágosítás megadása); nyertes ajánlattétel esetén a szerződés és annak esetleges módosításai
aláírására.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a konzorciális megállapodás annak aláírásával
érvényes és hatályos, továbbá hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága
nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve felbontó feltételtől.
V.

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI

<<<…>>>9
Jelen megállapodást szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a fejlécben
hivatkozott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan – közös értelmezést követően - cégszerűen
írnak alá.
…………… 201..év ………… hó ….... nap
Aláírások:

.................................................................
cégszerű aláírás

9

pl.: az ajánlat aláírása módjának ismertetése

………………….…………………….
cégszerű aláírás

