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Közbeszerzés
tárgya:

Sajószögedi Iskola energetikai korszerűsítése

Benyújtandó iratok jegyzéke
Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részhez szükséges

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

Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakasz

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.
NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan
Ajánlattételi szakasz

NYILATKOZAT üzleti titokról
NYILATKOZAT biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Közbeszerzési dokumentáció

Árazatlan költségvetés

Árazatlan költségvetés.xlsx

Részletek

Közbeszerzési dokumentáció

Dokumentáció

DOKUMENTÁCIÓ.pdf

Részletek
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Műveletek

2021.02.18 11:05:32

Szerződés-tervezet

Vállalkozási szerződés tervezet

Vállalkozási szerződés tervezet.
pdf

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

Műszaki dokumentáció

műszaki tervek és leírás.zip

Részletek

Közbeszerzési dokumentáció

Iratminták

IRATMINTÁK.docx

Részletek

Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

egyéb

aláírási címpéldány

Aláírási Cím Peracto.pdf

Részletek

Árazott költségvetés

Árazott költségvetés

Iskola-Sajószöged-árazottköltségvetés.pdf

Részletek

Árazott költségvetés xls

Árazott költségvetés xls

Árazott költségvetés Sajószöged
Iskola.xlsx

Részletek

Nyilatkozatok

Nyilatkozatok

Nyilatkozatok.pdf

Részletek

Ajánlattevő által feltöltött iratok:
Műveletek

Kbt. 66. § (2) bek.
Nyilatkozat
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások
és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó
szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az
ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.

Nyilatkozat kizáró okokról
Nyilatkozat
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kizáró okok fenn nem állásáról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.
PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3587 Tiszapalkonya, Árpád Út 1.
gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy
a szervezet nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)
Nyilatkozat
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.
PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3587 Tiszapalkonya, Árpád Út 1.
gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy
a szervezetnek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa a következő: (név,
állandó lakóhely):
Tulajdonos neve:
Tulajdonos állandó lakóhelye:

a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
vonatkozásában
Nyilatkozat
kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.
PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3587 Tiszapalkonya, Árpád Út 1.
gazdasági szereplő nevében nyilatkozom, hogy
a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Nyilatkozat
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folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.
Nyilatkozom, hogy

PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3587 szervezet vonatkozásában
Tiszapalkonya, Árpád Út 1.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti:
változásbejegyzési eljárás van folyamatban.
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.

Kbt. 66. § (6) bek.
Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a
PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3587 Tiszapalkonya, Árpád Út 1.
gazdasági szereplő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Nem

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel
(tevékenységeivel) összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a fentiekben meghatározott részek (tevékenységek)
tekintetében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét
(tevékenységeket) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó A közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel
neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés
összefüggésben alvállalkozót veszünk igénybe
benyújtásakor ismert)

Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozat üzleti titokról
A nyilatkozatot be kívánom nyújtani.

Nyilatkozom, hogy a benyújtott részvételi jelentkezés/ajánlat üzleti titkot tartalmaz:
Nem

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.
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Nyilatkozat összeállító
Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai
Hivatalos neve
Székhely irányítószám
Város
Cím
Adószám

PERACTO Ingatlan fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
3587
Tiszapalkonya
Árpád Út 1.
22679363205

Felolvasólap
Ajánlati ár (nettó Ft)
125 003 327
Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (darab projekt)
10
Többlet jótállás időtartama (hónap)
6
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