PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:
Tiszakécske Város Sportegyesülete
Székhely:
Tel:
Fax:
E-mail:
Képv:

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
76/442-888
76/441-078
tiszakecske.tvse@gmail.com
Kovács Károly elnök

Ajánlatkérő nevében eljár:
Civilium Publicus Kft.
Székhely:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
1/780-7811
1/797-8719
kozbeszerzes@civilium.hu
Dr. Kiss Balázs ügyvezető

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására”
3. A beszerzés tárgya és mennyisége:
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására”
Kosárlabda csarnok kivitelezési munkáinak elvégzése a pályázati felhívás mellékletét képező műszaki
dokumentáció alapján.
4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje értékelési részszempont, maximális időtartama a szerződés hatályba lépésétől
számított 365 nap.
5. A teljesítés helye:
Tiszakécske belterület 3641/42 hrsz.
6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
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- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét
nem érvényesítette.

Késedelmi kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen
teljesít, az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek
mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap.
Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel
érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, az
Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania
kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért
követelni.

Hibás teljesítési kötbér:
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a
teljes nettó szerződéses összeg 0,5 %-a/alkalom összegű hibás
teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás
teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az
öt alkalmat, az Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és
meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős
– meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.

Jótállás:

Értékelési részszempont, minimális ideje 24 hónap.
Ajánlattevő köteles az építési beruházásra megajánlása szerinti
hónap időtartamú jótállást vállalni, illetve amennyiben a beépített
anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő megajánlása szerinti
hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a
hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt az
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását 5 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag
indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási
határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Ha a jótállásra
kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött
határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

7. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,
figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdésének rendelkezéseire.
A szerződés finanszírozása részben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
22/C. §-a szerinti sportcélú támogatásból, és az ajánlatkérő forrásaiból történik, a látvány-csapatsport
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támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére lehetőséget biztosít arra, hogy a szerződésben foglalt teljes
ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérje.
Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 3 db részszámla, valamint a végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlattevő a részszámlákat az alábbi készültségi fok és ütemezés szerint jogosult benyújtani.
1. részszámla: 25%-os készültségi szint elérésekor, a szerződéses érték 25%-ának megfelelő mértékben
2. részszámla: 50%-os készültségi szint elérésekor, a szerződéses érték 25%-ának megfelelő mértékben
3. részszámla: 75%-os készültségi szint elérésekor, a szerződéses érték 25%-ának megfelelő mértékben
Végszámla: 100%-os készültségi szint elérésekor, a szerződéses érték 25%-ának megfelelő mértékben
A végszámlát ajánlattevő 100%-os készültségi foknál, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően jogosult kiállítani.
A végszámla benyújtásának feltétele: a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
Az előleggel legkésőbb a végszámlában kell elszámolni.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §
rendelkezéseit.
8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem teszi lehetővé a részajánlat tételt.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

1. részszempont
2. részszempont
3. részszempont

Szempont
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
Jótállás időtartama (hónap)
Teljesítési határidő (nap)

Súlyszám
80
10
10
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 80
Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a
további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:
A legjobb
P = ---------- ( P max – P min ) + P min
A vizsgált
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 1
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. Jótállás időtartama (hónap) Súlyszám: 10
Az 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további
megajánlott értékek az arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
A pontozás módszere:
A vizsgált
P = ---------- ( P max – P min ) + P min
A legjobb
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 1
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a jótállás időtartama értékelési részszempont esetében a műszaki átadástól számított 60 hónap
feletti megajánlásokat a maximális 10 ponttal értékeli. A műszaki átadástól számított 24 hónap alatti
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. Teljesítési határidő (nap) Súlyszám: 10
A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további
megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás
során kettő tizedesjegyig kerekít.
A pontozás módszere:
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A legjobb
P = ---------- ( P max – P min ) + P min
A vizsgált
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa, azaz 10
P min: a pontskála alsó határa, azaz 1
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A teljesítési határidő maximális mértéke 365 nap. Ezen időtartamot meghaladó megajánlás az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után. A 300 nap, vagy annál kevesebb teljesítési határidő megajánlása a
maximális 10 ponttal kerül értékelésre. A 365 nap feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a
számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
11. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok bármelyike fennáll:
- végelszámolás alatt áll,
- fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen
elrendelték,
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról.
12. Az alkalmassági követelmények:
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
P/1.
Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a pályázati felhívás megküldésének napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év pályázati eljárás tárgyából (épületek kivitelezése vagy felújítása)
származó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
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pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i):
P/1.
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a pályázati felhívás megküldésének napját megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a pályázati eljárás tárgyából (épületek kivitelezése vagy felújítása)
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 350.000.000,- Ft-ot.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
M/1.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb
pályázati eljárás tárgya (épületek kivitelezése vagy felújítása) szerinti referenciáinak ismertetését.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje, helye;
- a szerződést kötő másik fél;
- a tervezés tárgyát;
- az ellenszolgáltatás összegét;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a
minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az
Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket (kérjük emiatt a
teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy
forintban).
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i):
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 évben összesen legalább nettó 350.000.000.- Ft értékben épületek kivitelezésére vagy felújítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
13. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
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14. Ajánlattételi határidő:
2017. június 16. 11:00 óra
15. Az ajánlat benyújtásának címe:
Tiszakécske Város Sportegyesülete
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
16. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Tiszakécske Város Sportegyesülete
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
2017. június 16.

11:00 óra

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlat felbontásától számított 60 nap.
19. Egyéb információk:
19.1.

Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 eredeti, papír alapú példányban, zárt csomagolásban,
összefűzve a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagoláson
„Ajánlat – Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó
kivitelezési feladatok ellátására”
„Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos”
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
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Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
19.2.

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza az ajánlattevők nevét, címét,
valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben
részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

19.3.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.

19.4.

Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját;
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

19.5.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlattevő
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás
nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.

19.6.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.

19.7.

Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a pályázati dokumentumok részét képező árazatlan
költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.

19.8.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon,
hogy a tárgyi sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve
működő vállalkozás-e.

19.9.

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
100.000.000,- Ft/év és legalább 50.000.000,- Ft/káresemény mértékű építési tevékenységet
magában foglaló felelősségbiztosításra.

20. Pályázati felhívás átadásának napja: 2017. május 31.

Tiszakécske Város Sportegyesülete
képviseletében
Civilium Publicus Kft.
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TARTALOMJEGYZÉK
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
Dokumentum megnevezése:

Oldal:

Felolvasó lap
Ajánlati nyilatkozat
Nyilatkozat a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontja tekintetében
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
Árazott költségvetés
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a pályázati eljárás tárgyából származó nettó árbevételéről
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a pályázati eljárás tárgyából származó legjelentősebb munkáiról

9

FELOLVASÓ LAP
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő faxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

Ajánlati ár:

nettó … Ft

Jótállás időtartama:

… hónap

Teljesítési határidő:

… nap

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

........................................................
cégszerű aláírás
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AJÁNLATI NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………………. mint a(z) …………………………………. cégjegyzésre
jogosult képviselője, a(z) Tiszakécske Város Sportegyesülete (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) mint
Ajánlatkérő által kiírt „Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó
kivitelezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás ajánlattevőjeként
n y i l a t k o z o m , hogy
 miután az Önök pályázati felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás
feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az
ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban és az
eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és
teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban és a pályázati eljárás során keletkezett
egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

........................................................
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
Alulírott ………………………………………………………………………. (képviselő neve), mint a
………………………………………………………… (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom
hogy a „Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési
feladatok ellátására” tárgyában indított pályázati eljárásban az általam képviselt
………………………………………. (Ajánlattevő neve) cég
1. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 107/2011. (VI.
30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi sportlétesítményfejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő vállalkozás;
vagy
2. a tárgyi sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén két éve még nem
működő vállalkozás.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

........................................................
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
Nem állnak fenn velünk szemben a pályázati felhívás 11. pontjában foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki(nek)
- végelszámolás alatt áll,
- fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen
elrendelték,
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

……………………………….
cégszerű aláírás

13

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás

Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
tárgyában
indított
pályázati
eljárásban
az
általam
képviselt
……………………..……………………………………….
(Ajánlattevő
neve)
cégügyében
változásbejegyzési eljárás folyamatban van.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatoljuk a cégbírósághoz
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

benyújtott

Vagy
Alulírott
……………………………..
(képviselő
neve),
mint
a
…………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a „Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
tárgyában
indított
pályázati
eljárásban
az
általam
képviselt
……………………..……………………………………….
(Ajánlattevő
neve)
cégügyében
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.1
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

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

1

A nem kívánt rész törlendő!
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NYILATKOZAT
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet / alvállalkozó2, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) a pályázati felhívásban és a kapcsolódó dokumentumokban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy
az általam képviselt szervezet működésének ideje alatt a pályázati felhívás megküldésének napját
megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év épületek kivitelezéséből vagy felújításából
származó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevétele az alábbi volt:
Év

Pályázati eljárás tárgyából származó nettó
árbevétel (Ft)

1.
2.
3.
Összesen:
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

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

2

Megfelelő rész aláhúzandó!
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NYILATKOZAT
„Vállalkozási szerződés Tiszakécske Kosárlabda Csarnokhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok
ellátására”
tárgyú pályázati eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet, név, székhely) képviselője a pályázati felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
kijelentem, hogy
a pályázati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb pályázati
eljárás tárgya (épületek kivitelezése vagy felújítása) szerinti munkák az alábbiak voltak:
A szerződést
kötő másik
fél
(név,
székhely)

A szerződés
tárgya

Az ellenszolgáltatás
összege (nettó Ft)

Teljesítés
ideje
(év/hónap),

A teljesítés az
előírásoknak és
Teljesítés helye a szerződésnek
megfelelően
történt-e?
(igen/nem)

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

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