ADATBEJELENTŐ LAP
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő bejegyzéshez és a bejegyzés
érvényességének megújításához1
1. A kérelmező adatai
neve:
székhelye:
postacíme*:
e-mail címe:
telefax*:
A kapcsolattartó adatai*: 2
neve:
telefonszáma:
e-mail címe:
2. A kérelmező nevében aláírásra jogosult(ak):
(cégjegyzésre jogosult esetén szükséges a hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás minta egyszerű másolata, egyéb esetben a meghatalmazás egyszerű
másolatban történő benyújtása)
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

3.

A kérelmező nyilvántartási száma (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány sorszáma,
stb.)

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

1
2

Kérjük, aláhúzással jelezze, hogy milyen típusú kérelem kerül előterjesztésre.
A *-gal jelzett adatok nem kerülnek közzétételre a Közbeszerzési Hatóság honlapján.
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4.

A kérelmező bankszámláit vezető valamennyi pénzintézet neve, címe és ezen
pénzintézeteknél vezetett számlaszáma(i):

5.

Annak megnevezése, hogy az 1. sz. mellékletében meghatározott, arab számmal jelölt
kategóriák melyikében (egy vagy többen) kíván minősített ajánlattevő lenni. Csak
azokat kérjük feltüntetni, amelyekre vonatkozóan referenciák is bemutatásra kerülnek.
Kategória

Sorszám (1-63.)

1.
2.
3.
4.

6.

A kérelmező által meghatározott kategóriákra vonatkozó korábbi évek teljesítései,
melyek az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történtek
A szerződés tárgyának meghatározása és besorolása
az 1. sz. mellékletben meghatározott kategóriák alapján

A szállítás vagy
szolgáltatás tárgya,
valamint
mennyisége vagy
az ellenszolgáltatás
összege

Besorolása a
megadott
alszámmal, illetve
alponttal

Szerződést kötő
másik fél
megnevezése

A teljesítés ideje
(kezdő és befejező
időpontja)

Ellenszolgáltatás
nettó összege
(millió Ft-ban)
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7.

A kérelemhez csatolt valamennyi dokumentum részletes és teljeskörű felsorolása:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott dokumentumok
és adatok a valóságnak megfelelnek.

(dátum)

(cégszerű aláírás)

3
1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu •
www.kozbeszerzes.hu

