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O NE potpisan obrazac mora se dostaviti (za svaku seriju, ako je postupak nadmetanja podijeljen
na dijelove), zajedno s brojem primjeraka navedenih u I. nstruction je na t enderers . Obrazac
mora sadržavati potpisanu izjavu u priloženom obliku svake pravne osobe koja podnosi
zahtjev. Svi podaci uključeni u ovaj obrazac moraju se odnositi samo na pravnu ili pravne
osobe koje podnose zahtjev. Prilozi uz ovaj obrazac (tj. Izjave, izjave, dokazi) mogu biti u
izvorniku ili kopiji. Ako su kopije podnosi , originali moraju biti poslani na c Ugovorne je T
IJELO na zahtjev.Iz ekonomskih i ekoloških razloga toplo preporučujemo da svoje datoteke
predate na papiru (bez plastične mape ili pregrade). Također predlažemo da koristite obostrani
ispis ing koliko je god moguće.
Sve dodatne dokumentacije (brošura s , slovo s , itd . ) Poslao s obrasca neće se uzeti u
razmatranje. Prijave koje podnosi konzorcij (tj. Stalna, zakonski osnovana grupacija ili grupa
koja je neformalno osnovana za određeni natječajni postupak) moraju slijediti upute koje vrijede
za čelnika konzorcija i njegove članove.
1 PREDAVIO
Imena ponuditelja
Vođa[2]

Nacionalnost[1]

Član 2 *

Itd ...

2 KONTAKT OSOBA (za ovaj natječaj)
Ime
Adresa

Telefon
Faks
E-mail

3 ponuditelja ' S PRIJAVA (S)
Kao dio svoje ponude, svaka pravna osoba identificirana pod točkom 1. ovog obrasca,
uključujući svakog člana konzorcija, kao i svaki subjekt koji pruža kapacitete i svaki
podizvođač koji osigurava više od 10% radova, mora predati potpisanu deklaraciju u ovom
formatu zajedno s d eclaration časti na isključenja i kriterije ( RILOG ).
Kao odgovor na vaše poziv za nadmetanje za gore navedeni ugovor,
mi, dolje potpisani, izjavljujemo da:
1.
Ispitali smo i u cijelosti prihvaćamo sadržaj dosjea za poziv na nadmetanje br.
[……………………………….] Od [../../ ..]. Ovim prihvaćamo njegove odredbe u
cijelosti, bez pridržaja i ograničenja.
2.
Nudimo izvođenje radova, u skladu s uvjetima natječajne dokumentacije i
utvrđenim uvjetima i rokovima, bez rezerve ili ograničenja, [ opis radova ]
3.

Cijena našeg natječaja je: […………………………………………… ..]

4.
Ova ponuda vrijedi za razdoblje od 90 dana od krajnjeg datuma za podnošenje
ponuda.
5.

Naša tvrtka / tvrtka [ i naši podizvođači ] imaju / imaju sljedeće državljanstvo:

< …………………………………………………>

6.
Dajemo ovaj natječaj [pojedinačno / kao član konzorcija predvođen <imenom
čelnika / sebe>]. Potvrđujemo da se ne natječemo za isti ugovor u bilo kojem drugom
obliku. [Potvrđujemo, kao član konzorcija, da su svi članovi solidarno vezani za obveze iz
ugovora, uključujući svaki nadoknadivi iznos , koji je vodeći član ovlašten obvezati i da
dobivaju upute za i u ime , svaki član, da je za izvršenje ugovora, uključujući plaćanja,
odgovoran vodeći član, te da su svi članovi u zajedničkom pothvatu / konzorciju dužni
ostati u zajedničkom pothvatu / konzorciju za cijelo razdoblje ugovora ' s izvršenje].
7.
U slučaju da je naša ponuda uspješna, obvezujemo se, ako je potrebno, pružiti
dokaz uobičajen prema zakonu države u kojoj smo djelotvorno utvrđeni da ne padamo
u niti jednu od situacija isključenja. Datum dostavljenih dokaza ili dokumenata bit će
najranije godinu dana prije datuma podnošenja ponude, a uz to ćemo dati izjavu da se naša
situacija nije promijenila u razdoblju koje je proteklo otkad su predmetni dokazi
sastavljen. Također razumijemo da se, ako ne dostavimo ovaj dokaz u roku od 15
kalendarskih dana nakon primitka obavijesti o dodjeli ili ako se pruženi podaci pokažu
neistinitima, nagrada može smatrati ništavnom.
8.
Pristajemo pridržavati se etičkih klauzula u natječajnoj dokumentaciji i, posebno,
nemamo sukob interesa ili bilo kakav ekvivalentan odnos koji može narušiti
konkurenciju s drugim kandidatima ili drugim strankama u natječajnom postupku u
vrijeme podnošenja ove prijave. Nemamo nikakav interes ni za jednu drugu ponudu u
ovom postupku.
9.
Mi ćemo obavijestiti c Ugovorne je T IJELO odmah, ako postoje bilo kakve
promjene u navedenim okolnostima u bilo kojoj fazi tijekom provedbe ugovora. Također u
potpunosti prepoznajemo i prihvaćamo da sve netočne ili nepotpune informacije namjerno
dane u ovoj prijavi mogu rezultirati našim izuzećem iz ovog i drugih ugovora financiranih
iz EU / EDF-a.
10.
Napominjemo da je c Ugovorne na T IJELO nije dužan nastaviti s ovim poziv za
prikupljanje ponuda, te da zadržava pravo na nagradu samo dio ugovora. Ako to učinimo,
neće snositi nikakvu odgovornost prema nama.
[* Izbriši prema potrebi]
Ime i ime: […………………………………………………………………]
Nadležno ovlašten za potpisivanje ove ponude u ime:
[ …………………………………………………………………………………… ... ]
Mjesto i datum: […………………………………………………………….………….]
Pečat firme / tvrtke:

Ovaj natječaj uključuje sljedeće priloge:
[ Numerirani popis dodataka sa naslovima ]
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[1] Država u kojoj je pravna osoba osnovana .
[2] Dodavanje / brisanje dodatnih redaka za članove prema potrebi. Imajte na umu da se podugovaratelj ne
smatra članom u svrhu ovog natječajnog postupka. Ako ovu ponudu podnosi pojedinačni ponuditelj, ime ponuditelja
treba unijeti kao „ voditelj “ (a sve ostale retke treba izbrisati).

