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Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakaszNYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Melyik részhez szükségesMelyik szakaszhoz szükségesNyilatkozatok

Kötelezően benyújtandó iratok:

Figyelem! A Felhívás további iratok benyújtását írhatja elő.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nógrádkövesd Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000110622019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz
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rendelő energetikai 
korszerűsítése
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2 - Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - ORVOSI RENDELŐ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) ( 
egész számot szükséges megadni) Szám Igen Nem Igen

2.A teljesítésben résztvevő MV-É fel. műszaki 
vezetői jogosults. megszerzéséhez szükséges 

végzettséggel rend. szakem. végzetts. 
megszerzésétől számított, magasépítési 

kivitelezési szakt-en szerzett szakm-i tap. 
ideje(hónap)(min.0 hónap–max .60 hónap)

Szám Igen Nem Igen

A teljesítésbe bevont szakember neve és 
jogosultság száma Szöveg Igen Nem Igen

3.A sikeres műszaki átadás-átvételt követően 
kötelezően előírt 36 hónapos jótállás 

időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap
) (min.0 hónap – max. 24 hónap) (egész 

számot szükséges megadni)

Szám Igen Nem Igen

(1 of 1)

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

Tizedesek: 0

1 - Óvoda energetikai korszerűsítése

NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - ÓVODA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Ajánlattételi forduló

Mező címke Mező típus Kötelező Ismétlődő Felolvasólapra

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) ( 
egész számot szükséges megadni) Szám Igen Nem Igen

2.A teljesítésben résztvevő MV-É fel. 
műszaki vezetői jogosults. megszerzéséhez 

szükséges végzettséggel rend. szakem. 
végzetts. megszerzésétől számított, 

magasépítési kivitelezési szakt-en szerzett 
szakm-i tap. ideje(hónap)(min.0 hónap–max 

.60 hónap)

Szám Igen Nem Igen

A teljesítésbe bevont szakember neve és 
jogosultság száma Szöveg Igen Nem Igen

3.A sikeres műszaki átadás-átvételt 
követően kötelezően előírt 36 hónapos 
jótállás időtartamát meghaladó többlet 
jótállás (hónap) (min.0 hónap – max. 24 

hónap) (egész számot szükséges megadni)

Szám Igen Nem Igen
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