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1. sz. iratminta

FELOLVASÓLAP

„Napelem telepítés – Gárdony Polgármesteri Hivatal”
tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő adatai:
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Képviseli:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Az ajánlattevő nevében és képviseletében nyilatkozom, hogy ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági
feltételeknek.

Az ajánlattevő MV-ÉV vagy azzal egyenértékű vagy magasabb képesítési minimum követelményt
tartalmazó jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője, akivel megfelel az előírt alkalmassági
feltételnek:

Szakember neve: …………………………..
Szakember névjegyzéki száma: ……………
Elektronikus elérhetőségi út, ahol a szakember jogosultsága ellenőrizhető:
…………………………………………………

Cégünk nevében úgy nyilatkozom, hogy miután az Önök árajánlatkérését megvizsgáltuk, megértettük
és melynek feltételeit ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk, alulírottak ajánlatot teszünk a teljesítésre az
alábbiak szerint:

Ajánlat

1) Vállalkozói díj – nettó Ft Nettó ….. ,- Ft

2) Az alkalmassághoz bemutatott szakember
szakmai tapasztalata építményvillamossági
kivitelezési munkáinak helyszíni irányításában
(max. 24 hónap)

Szakember neve:

Értékelt szakmai tapasztalata: ….. hónap

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra tartjuk
ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk az ajánlatkérés feltételei és a jelen
ajánlat tartalma szerint elkészített vállalkozási szerződést aláírni és teljesíteni.

Kelt: ……………., 2021. ..............
.........................................................

ajánlattevő cégszerű aláírása
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2. sz. iratminta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

I. Általános információk:

Szakember pozíciója: 2. sz. értékelési szemponthoz bemutatott szakember

Szakember neve:

Szakember releváns végzettsége:
Szakember releváns jogosultsága(i) és
névjegyzéki száma (adott esetben):

II. Jelenlegi munkahely(ek):

Jelenlegi munkahely(ek) Jogviszony jellege
(munkaviszony, megbízás, stb.)

Jogviszony időtartama
(év/hó/nap-tól év/hó/nap-ig)

III. A 2. sz. értékelési szempontra tett megajánlás alapjául szolgáló munkák bemutatása:

Szakmai gyakorlat
időtartama

(év/hó-tól év/hó-ig)1

Projekt megnevezése, szakmai gyakorlat (betöltött
pozíció, elvégzett feladat) bemutatása olyan

részletességgel, amely alapján a részszempont szerinti
tartalmi követelmények fennállása megállapítható:

1.

2.

…2

A bemutatott szakmai tapasztalatok műszaki átadás-átvétellel befejezett munkákra
vonatkoznak.

Alulírott ………………………. (név) mint a „Napelem telepítés – Gárdony Polgármesteri Hivatal”
tárgyú beszerzési eljárásban a 2. sz. értékelési részszempontra az ajánlatban megjelölt személy
nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állok és közreműködök a szerződés
teljesítésben, az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettségem a jelzett

1 A szakmai gyakorlat időtartama év/hó-tól év/hó-ig történő bemutatása során az időtartamok számítása a
következő szerint történik: pl. 2012.01.-2012.02. feltüntetése esetén két hónap szakmai gyakorlat vehető
figyelembe. Az egy hónapos szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.01.-2012.01., az
azonos évben végzett szakmai gyakorlatot a következők szerint tüntesse fel: pl. 2012.05.-2012.12.!
Kérjük, hogy ebben az oszlopban a szakmai gyakorlat időtartamának év/hó-tól év/hó-ig történő feltüntetésén
túl egyéb bejegyzést ne tegyen, pl. ne tüntesse fel a figyelembe vehető hónapok számát! Ajánlatkérő az ajánlatok
értékelés és bírálata során az időben egymást átfedő szakmai gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe.
2 A bemutatott szakmai tapasztalat időtartamának meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett időtartammal
(hónapszámmal). Maximum 24 hónap szakmai tapasztalat bemutatása szükséges.



3/3

időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályozná.

Kelt: ……………., 2021. ..............

………………………………………..
szakember saját kezű aláírása


