„A” jelű melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Alulírott
………………………………
mint
a
…………………………………….
…………………………………) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem.

(székhelye:

A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület (székhely: 2040 Budaörs, Gólya u. 5.
2/2.) Ajánlatkérő felkérésére a „Beszerzési eljárás, az Interreg Danube Transnational
Programme által támogatott Tid(y)Up projekt WP T2 Output T2.3 „Floating awareness
raising exhibition” keretében megvalósítandó úszó kiállításhoz szükséges felépítmény
kialakítására tárgyú ajánlattételi felhíváshoz szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
ellátására az alábbi indikatív ajánlatot teszem:

Nettó (forint)

Áfa (forint)

A szükséges új vagy felújított konténerek
beszerzése.
Konténereket / vasúti konténert fogadó komp
fedélzet és a felépítmény között kapcsolatot
létesítő fémszerkezet (alváz) kialakítása.
Alvázra
épülő
vas/fém
vázszerkezet
kialakítása méretezett kivitelezési rajzok
szerint beleértve: lépcsők, járófelületek illetve
a konténer által nem fedett falfelületek, járó és
mennyezeti burkolatok fogadására alkalmas
szerkezetet.
Komp hátsó kapujának rögzítése a fent
nevezett
vázszerkezetek
(lépcsők)
fogadására.
A meglévő 3 db légkamrába a lejárás
biztosítása, illetve 1 db min. 50cmx100cm
lejáró nyilásnak a plusz kialakítása a középső
kamrához.

Összesen
Összesen nettó: …………………………….. forint + ………………………… forint ÁFA, azaz
mindösszesen: bruttó: ………………………….. forint

Dátum:

…........................................................
aláírás

„B” jelű melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN

Alulírott
………………………………
mint
a
…………………………………….
…………………………………) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem.

(székhelye:

A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület (székhely: 2040 Budaörs, Gólya u. 5.
2/2.) Ajánlatkérő felkérésére a „Beszerzési eljárás, az Interreg Danube Transnational
Programme által támogatott Tid(y)Up projekt WP T2 Output T2.3 „Floating awareness
raising exhibition” keretében megvalósítandó úszó kiállításhoz szükséges felépítmény
kialakítására” tárgyú beszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy
velem szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:
a) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
e) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
o a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978.
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
o az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása
nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII.
fejezetébenmeghatározott
korrupciós
bűncselekmények,
valamint
a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
o az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;

o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint
a Btk. szerinti kényszermunka;
o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
o a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
f) a beszerzési eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti.

……….., 2021. …. ……

…...……..………..……………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

„C” jelű melléklet

NYILATKOZAT REFERENCIÁK BEMUTATÁSÁRA
A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület (székhely: 2040 Budaörs, Gólya u. 5.
2/2.) Ajánlatkérő által indított
„Beszerzési eljárás, az Interreg Danube Transnational Programme által támogatott Tid(y)Up
projekt WP T2 Output T2.3 „Floating awareness raising exhibition” keretében
megvalósítandó úszó kiállításhoz szükséges felépítmény kialakítására” tárgyú beszerzési
eljárásában.
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..……………………………………………… (ajánlattevő
megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben hivatkozott eljárásban
NYILATKOZOM
hogy az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap során teljesített
1 db legalább 5 millió forint értékű vas/acélszerkezeti munkák elvégzésére vonatkozó referenciával
vagy
1 db legalább 5 millió forint értékű híd- és lépcsőszerkezet gyártására vonatkozó referenciával

rendelkezünk. (megfelelő aláhúzandó)

Kelt:……………….., 2021 …………………….

cégszerű aláírás
(a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak
részéről)

„D” jelű melléklet

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSÁRÓL
A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület (székhely: 2040 Budaörs, Gólya u. 5.
2/2.) Ajánlatkérő által indított
„Beszerzési eljárás, az Interreg Danube Transnational Programme által támogatott Tid(y)Up
projekt WP T2 Output T2.3 „Floating awareness raising exhibition” keretében
megvalósítandó úszó kiállításhoz szükséges felépítmény kialakítására” tárgyú beszerzési
eljárásában.
Alulírott
…………………………
(név),
mint
a(z)
……..………………………………………………
(ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben hivatkozott
eljárásban a felhívás alapján az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni a teljesítésbe:
……………………………………………………………………………………………….......
VAGY (kérjük aláhúzással jelölje)
nem kívánunk alvállalkozót bevonni a teljesítésbe.

Kelt:……………….., 2021…………………….

…...……..………..……………….
Ajánlattevő (cégszerű) aláírása

