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1. számú melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

1. A pályázó (Közös ajánlat esetén pályázók) 

1.1. Neve (megnevezése): 

1.2. Székhelyének címe: 

1.3. Cégjegyzékszáma: 

1.4. Adószáma: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek, akikhez a Kiíró a pályázatok értékelése és tisztázása 

során, írásban további információért fordulhat: 

  

Név:  

E-mail: 

 

2. Az ajánlat (a beszerzés) tárgya:  

 

Pályázati eljárás megnevezése:  

 

Veszprém, Utánpótlás Jégcsarnok építési műszaki ellenőrzése, I. ütem 

 

3. Árajánlat: 

 

A kivitelezési munkák teljeskörű építési műszaki ellenőrzése elvégzésére megajánlott nettó 

megbízási díj: 
 

 

………………………………………………. ,- Ft 

 

azaz: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………1 

 

 

Alulírott, ……………………………mint a ………………………………………………(cég 

megnevezése, címe/székhelye) részéről kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, 

hogy a tárgyi meghívásos pályázati eljárásban a pályázati felhívásban meghatározott 

követelményeket megismertük, megértettük és azokat elfogadjuk. A szerződéstervezet feltételeit 

változatlan tartalommal elfogadjuk, a szerződést nyertességük esetén megkötjük, teljesítjük. A 

fentiek ismeretében az alábbi nyilatkozatot tesszük:  

 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott pályázat 

felhívásának feltételeit.  

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 

megkötjük, és az abban foglalt kötelezettségeinek az ajánlatunkban megadott 

ellenszolgáltatásért teljesítjük. 
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3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 

pályázati felhívással vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk annyiban módosul, 

hogy a pályázati felhívás vonatkozó rendelkezése felülírja az általunk tett kitételt Kivételt 

képez az ajánlathoz mellékelt eltérésjegyzék, amelyben szereplő tételek a Kiíró által 

jóváhagyhatóak további árcsökkentés ellenében. 

4. Ajánlatunkat érvényben tartjuk az ajánlati kötöttség ideje alatt. 

 

 

Nyilatkozunk, hogy pályázóval szemben nem állnak fenn a kizáró okok, azaz: 

 

a)   nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás alatt, önkormányzati 

 adósságrendezési eljárás alatt; 

b) tevékenységét nem függesztette fel, illetve nem függesztették fel; 

c)  rendelkezik építési műszaki ellenőrzési területén legalább két év időtartamú 

működési idővel  

 

Nyilatkozunk, hogy a pályázati eljárás, illetve a nyertességünk esetén a szerződés során 

tudomásunkra jutó, a Ptk. 2:47.§-a, a 2011. évi CXII. tv. 27. § (5) bekezdése szerinti adatokat, 

információkat - bizalmasan megőrizzük, arról tájékoztatást illetéktelen személy részére nem 

adhatunk, azokat kizárólag a megbízás keretein belül használhatjuk fel.  

 

 

……………………2020. …………… hó…nap 

 

 

 

 

….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 

 

 

 


