1. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………………………………………………., mint a(z)
………………………………………………………………………………(cégnév, székhely)
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által
indított
1. TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának készítése tárgyú
beszerzési eljárásban részt kívánunk venni.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve
kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékletében foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen
nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot
készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel
rendelkezünk.
6. Az általam jegyzett cégre nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van;
b. tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c. közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;
d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
e. korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállították;
f. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el;
7. Nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a 6. pontban meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.

8. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat a szerződéskötés napjáig fenntartjuk.
9. Céginformáció (a táblázat bővíthető):
A cég teljes neve
A cég rövidített neve, ha van ilyen
Cégjegyzékszáma
Adószám illetve adóazonosító jel
Pénzforgalmi jelzőszáma
Székhely
Irányítószám, település
Utca, házszám
Honlap
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)
Irányítószám település
Utca, házszám
Postafiók
Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)
Név, beosztása
Telefon
Mobil
E-mail
Az eljárásban kapcsolattartó személy
Név, beosztása
Telefon
Mobil
E-mail
Céges személyi és szakmai háttér adatai
Cég alkalmazottak száma (összesen
/ebből felsőfokú végzettségű)
Szerződéses külső szakértői
kapcsolatok (személyek) száma

10. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként - az eljárás nyertesének
visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként - az
ajánlatkérővel megkötjük a vállalkozási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező
feladatot és tevékenységeket az alábbi táblázatban szereplő díjak ellenében elvégezzük:
Nettó (Ft)

Bruttó (Ft)

Budapest, ………………………………
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL
Alulírott ……………………………………………………………………………., mint a(z)
………………………………………………………………cégjegyzésre jogosult képviselője,
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt
TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca - Gubacsi út - Határ út Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának készítése tárgyú
beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként
nyilatkozom,
hogy rendelkezem legalább … db, a beszerzés tárgya szerinti referenciával, melynek adatait
az alábbiakban közlöm:

Szerződést kötő másik
fél neve, címe

Szerződés tárgya

Teljesítés ideje
(tól-ig; év-hónap)

Referenciaszemély
megnevezése, elérhetősége
(telefon)

Budapest, ………………………………
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

