Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
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Nyilatkozat iratkódja
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Azonosítási információ

Jogcímkód:

.

.

.

D0077-03

Ügyfél-regisztrációs szám:
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P.H.
Támogatási határozat
iratazonosítója:

Ügyfél adatai

Előtag:

Név:

Cégforma:
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Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet - a támogatási határozat szerinti művelet vonatkozásában - a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.
Igen
Nem

❍

❍

Nyilatkozom, hogy a támogatási határozat szerinti művelet vonatkozásában a Kbt. rendelkezései alapján nem vagyok közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett,
de önkéntesen közbeszerzési eljárást folytattam le.
Igen

❍
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Közbeszerzésre vonatkozó adatok

Közbeszerzési eljárás típusa:

Hirdetményes

❍ / Hirdetmény nélküli ❍

A közbeszerzési eljárást megindító, módosító, az eredményről vagy az eredménytelenségről szóló, a szerződésmódosításról, illetve a szerződés teljesítéséről
szóló hirdetményekre vonatkozó adatok (közbeszerzési értesítő száma, hirdetmény száma, oldalszám)
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Nyertes ajánlatra vonatkozó adatok

Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma
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Ajánlat tárgyának megnevezése

Kiadási tételek közbeszerzés alapján történő megbontása (Értékek nettó összegei, forintban)

a)
Kiadási tétel azonosító

b)
Támogatási határozattal
jóváhagyott elszámolható
kiadás

c)
Közbeszerzés alapján
elszámolható kiadás

d)
Közbeszerzési szerződéssel
nem érintett kiadás

e)
Hivatal tölti ki

Összesen:

Ügyfél-regisztrációs szám:

Iratkód:
D0077-03 Támogatási hat. száma:

Oldalszám: 2
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Csatolt dokumentumok

Az összes ajánlattevő ajánlatának másolata ....................................................................................................................................................................

db

Nyertes ajánlattevővel kötött szerződés másolata ...........................................................................................................................................................

db

Jegyzőkönyvek másolata .................................................................................................................................................................................................

db

Tájékoztatók másolata ......................................................................................................................................................................................................

db

Bírálat dokumentumainak másolata ..................................................................................................................................................................................

db

Ajánlattételi felhívás, illetve módosításának másolata ......................................................................................................................................................

db

Az ajánlattételi felhívás, illetve módosításának megküldését igazoló dokumentum .........................................................................................................

db

Írásbeli összegzés másolata .............................................................................................................................................................................................

db

Az írásbeli összegzés megküldését igazoló dokumentum másolata .................................................................................................................................

db

Egyéb:

db
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Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
a) a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok alapján folytattam le
b) a lefolytatott közbeszerzési eljárással szemben a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt eljárás
indult

❍

nem indult
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❍
Kitöltési dátum és aláírás

Aláíró neve:

Aláírás:

Kitöltés dátuma:

Ügyfél-regisztrációs szám:

.

.

Iratkód:
D0077-03 Támogatási hat. száma:

Oldalszám: 3

