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1.

ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint
ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített eljárást megindító felhívás és a Segédlet (a
továbbiakban együtt: Közbeszerzési Dokumentumok) összes feltételét az ajánlattétel
kizárólagos alapjául.
A jelen közbeszerzési eljárás uniós értékhatárt meghaladó értékű Kbt. 98. § (2) bek. c) pont
szerint indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. Második rész), így
azon kizárólag az ajánlattételre felhívott szervezet vehet részt, ha úgy ítéli meg, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. A kizáró okokkal kapcsolatos információkat az eljárást
megindító felhívás és a Segédlet részletesen is tartalmazza.
A Segédlet önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.
Az előforduló ”Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
értendő.
Az előforduló ”Kr.” rövidítés alatt a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet értendő.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.
Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé
ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását
alkalmazza, figyelembe véve az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban EKR rendelet) szabályait.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához, és az ajánlattételhez az EKR rendelet 6. §-a szerint
regisztráció szükséges, amelynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (7)-(8) bek. szerinti adatokat is. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1)
bekezdésének megfelelően az EKR rendelet 6.§ (6) bekezdés szerint az eljárás
dokumentumait kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevő részére biztosítja.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). A
rendszer használatával kapcsolatos valamennyi kérdés vonatkozásában a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyújthat segítséget. Az EKR
ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon (8:00 – 16:00): +36 1
465 8899 telefonszámon); továbbá: ugyfelszolgalat.nekszt.hu
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR
felhasználói támogatása a NEKSZT Kft. alapvető feladata, ezért az ajánlat összeállításához az
EKR használatával kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft-t kell megkeresni a fentiekben
feltüntetett elérhetőségeken.
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Ajánlatkérőnek nem tekinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek a gazdasági szereplőktől érkező
azon kérdéseket, melyek az EKR rendszer működésével kapcsolatosak, így különösen azokat,
amelyek az EKR rendszer alkalmazásához kapcsolódó technikai jellegű segítségnyújtást
tartalmazó kérdésként kerülnek megfogalmazásra, vagy az előzőekhez kötődik.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas ;
illetve https://nekszt.hu/ekr-tamogatas/
Javasoljuk Tisztelt Ajánlattevők számára, hogy a sikeres ajánlattétel érdekében az EKR
rendszerben elérhető, ajánlattevők számára készült felhasználói kézikönyvet tanulmányozzák
át, továbbá javasoljuk, hogy az ajánlat EKR-ben történő rögzítését időben kezdjék meg,
figyelemmel az ajánlattételi határidőre!
A szerződés odaítélésére lefolytatott eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakba: Kbt.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös
tekintettel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet, és az EKR rendelet rendelkezései alapján kerül lebonyolításra.
2.

A MŰSZAKI LEÍRÁS
Jelen beszerzés tárgyát képező Szolgáltatások (Szolgáltatások) részletes leírását az
Ajánlattételi Dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírás (Műszaki Leírás) tartalmazza.
Ahol az Ajánlattételi Dokumentáció a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

3.

AJÁNLATTÉTEL
A Kbt. 3. § 1. pontja szerint ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési
eljárásban ajánlatot nyújt be. Jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
A Kbt. 3. § 10. pontja értelmében gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi
személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek
vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
3.1. Összeférhetetlenség
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót,
valamint az általa foglalkoztatottakat is -, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
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a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
A fenti bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
vezetője, vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója
tulajdonában álló szervezet.
Fentiek tekintetében nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,
piacfel-mérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges
adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [Kbt. 28. § (4)
bekezdés] vett részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása
kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő
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vagy részvétel-re jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó
információt.
3.2

RÉSZ-ÉS ALTERNATÍV AJÁNLAT
Részajánlattétel lehetőségét az Ajánlatkérő kizárja, tekintettel arra, hogy a teljesítés részekre
bontása műszaki szempontból nem lehetséges, mivel nincs olyan teljesítési egység a
szolgáltatás során, amely önállóan megvalósítható lenne – különös tekintettel a szolgáltatás
jellegére, valamint a kizárólagos jogokra.
Többváltozatú (alternatív) ajánlat kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő ajánlatát.

3.3

ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
(a)

azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

(b)

a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,

Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatokat – nemleges tartalom esetén is –
csatolni szükséges. Ennek értelmében az ajánlatban csatolni szükséges:

4.

(a)

a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,

(b)

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie
és benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az eljárás során esetlegesen szükséges
hiánypótlásokat, felvilágosítás-nyújtásokat, árindokolás-kéréseket az ajánlattal megegyező
formai követelmények szerint kell az ajánlattevőnek benyújtania [különös tekintettel az
esetlegesen előírt elektronikus példány(ok) benyújtására, oldalszámozási, fűzési
követelményekre].

5.

AJÁNLAT BEADÁSA ELŐTTI HELYSZÍNI BEJÁRÁS, AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK BENYÚJTÁSA –
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

5.1

HELYSZÍNI BEJÁRÁS (KONZULTÁCIÓ)
Az ajánlatkészítési időszakban az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
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5.2

KONZULTÁCIÓ
Az ajánlatkészítési időszakban az ajánlatkérő konzultációt nem tart az ajánlattevő számára.

5.3

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK)
Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy kiegészítő tájékoztatást kizárólag írásban és kizárólag az EKR
rendszerben van lehetősége az Ajánlattevőnek megküldeni a válaszadásra a Kbt. által előírt
határidők figyelembevételével. A telefonon kért és/vagy adott információ az ajánlat
elkészítésekor nem vehető figyelembe a Kbt. 41. § szerint.
Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas
nyújtása érdekében szíveskedjen szerkeszthető formában is megadni.
Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének
ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
Ajánlatkérőnek nem tekinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek a gazdasági szereplőktől érkező
azon kérdéseket, melyek az EKR rendszer működésével kapcsolatosak, így különösen azokat,
amelyek az EKR rendszer alkalmazásához kapcsolódó technikai jellegű segítségnyújtást
tartalmazó kérdésként kerülnek megfogalmazásra, vagy az előzőekhez kötődik.
Bármilyen mulasztás, amelyet az ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő
információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt kötelezettsége ellátását, nem
menti fel az ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azon kockázatok,
kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint rá hárulnak a szerződés
teljesítése során.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálja a Közbeszerzési
Dokumentumokat, és azok minden kiegészítését, amely az ajánlattételi időszak alatt került
kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzen be minden olyan körülmény
és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat
természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munkák kivitelezését abban az esetben, ha az
ajánlat elfogadást nyer.
Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a Közbeszerzési Dokumentumok
részévé válnak.

6.

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA, AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS-, VAGY A
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA
A Kbt. 52. § (3) bek. alapján az ajánlat beérkezésére vonatkozó határidőt, vagyis az
ajánlattételi határidőt rövidíteni nem, csak meghosszabbítani lehet az ajánlattételi felhívás
módosítására vonatkozó szabályok (Kbt. 55. §) alkalmazásával.
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,
(a)

ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2)
bekezdés] teljesíteni,
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(b)

ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, vagy

(c)

az EKR üzemzavarára tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti esetekben.

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén az ajánlatkérő és az ajánlattevő minden
olyan joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidőhöz volt kötve, ezt követően a
meghosszabbított határidőhöz kötődik.
7.

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az ajánlattevőt
terheli. Az ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek
adott esetben a helyszíni bejárással, a helyszín vizsgálatával és az ajánlat elkészítésével
kapcsolatban az ajánlattevő részéről felmerülhetnek.
Az ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával
kapcsolatos költségei visszatérítését kérni még akkor sem, ha az ajánlatkérő visszavonja az
eljárást megindító felhívást, vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást.

8.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK BIZALMAS KEZELÉSE
Az ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt információkat és terveket
bizalmas anyagként kezelni, amelyről harmadik személy részére semmiféle részletet ki nem
szolgáltathat (ide nem értve az ajánlattevő alvállalkozóját).
Sem a Közbeszerzési Dokumentumokat, sem azok részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.
Az ajánlattételi dokumentáció a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok hatálya alá tartozik,
ennek megfelelően Ajánlattevő köteles a benne foglaltakat bizalmasan kezelni. Az
ajánlattételi dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez adhat segítséget, jelen eljárás
keretein kívül semmilyen formában nem használható fel. Harmadik fél részére tárgyi
beszerzési eljárással, az ajánlattételi dokumentációval kapcsolatban információ kizárólag
olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges. Az ajánlatban
közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének meg-állapítása
keretében kerülnek felhasználásra.

9.

AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA
A tárgyi közbeszerzés műszaki tartalmát az ajánlatkérő által kiadott – és a Dokumentáció III.
kötetét képező - Műszaki Leírás tartalmazza. A szerződés megkötésekor, vagy azt követően az
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés műszaki tartalmát nem ismerte meg
teljes egészében.
A teljesített szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük a kiadott Műszaki Leírásban foglalt
követelményeknek.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési
Dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:
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(a)

ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy

(b)

ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a
Közbeszerzési Dokumentumokban megadott minden követelménynek.

Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattevők által átvett ajánlattételi dokumentáció, vagyis
a Közbeszerzési Dokumentumok. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képező
szolgáltatások teljes körű ellátását kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az ajánlatkérő az
ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az ajánlattevő pedig nem
hivatkozhat félreértésre, vagy félrevezetésre a munkamennyiségeket, a munkák jellegét,
helyét, vagy egyéb feltételeit követelményeket tekintve.
Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban (HUF) kell megadni.
Az ajánlatokat csakis a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak alapján lehet benyújtani.
Az olyan ajánlat, amelyet az ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával,
becsatolásával dolgozott ki, a Kbt. előírásainak alkalmazását követően kerül elbírálásra.
Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani:

10.

(a)

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek
kivételével a Műszaki Leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben
részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes
esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a Kr. 46. §. (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

(b)

A Kbt. 58. §-ában foglaltakra tekintettel a Kr. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján
teljesítmény, illetve funkcionális követelmények keretében kerül meghatározásra a
műszaki leírás.

(c)

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania [Kbt. 66. § (1) bekezdés].

ÜZLETI TITOK
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 44. § szerint az ajánlattevő az ajánlatában,
hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában, az EKR-ben elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az üzleti titok védelméről szóló
2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, EKR-ben elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti
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titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
köteles alkalmazni.
Ajánlatkérő kizárólag azon dokumentumokat kezeli üzleti titokként, amely dokumentumok
az EKR rendszerben az Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával kerültek az
ajánlat-ban csatolásra, a más módon feltöltött dokumentumok nem üzleti titokként való
kezeléséből fakadó felelősség kizárólag az ajánlattevőt terheli!
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági szereplő, ajánlattevő nem
nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat
és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A Kbt. 44. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági szereplő, ajánlattevő nem tilthatja
meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra
hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlatkérő felhívja rá a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő meghatározott
információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. üzleti titokra vonatkozó
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rendelkezéseiben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és
ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
11.

TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG
Az ajánlattevő felelős azért, hogy az Ajánlatkérő általi megküldéskor ellenőrizze a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmának teljességét. Az Ajánlatkérő nem fogad el
semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési
Dokumentumok valamely részének átvételét.
Az ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a szolgáltatások teljesítésére. Az ajánlattevő
kötelessége, hogy meggyőződjön a Közbeszerzési Dokumentumok és az ajánlatkérő által a
munkákkal kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt
szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt.

12.

MINŐSÉG, JÓTÁLLÁS
Az ajánlatnak az érvényes műszaki szabályozásoknak és a Közbeszerzési Dokumentumokban
előírtaknak meg kell felelnie.
Az értékesítést a Közbeszerzési Dokumentumok előírásai és a mindenkor érvényes magyar
előírások kielégítésével kell teljesíteni. Ha a kettő nem egyezik, akkor a szigorúbb előírás a
mértékadó.
A nyertes Ajánlattevőnek a közbeszerzési műszaki előírásokban, a vonatkozó szabványokban
és műszaki utasításokban, vagy alkalmazási engedélyekben meghatározott legmagasabb
minőségi szinthez tartozó teljesítést kell vállalnia.

13.

JOGI- ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS
A szerződés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, vagyis a Kbt., valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek alapján kerül
lefolytatásra.
Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és
szabályozási forrásanyagot, amely az adott időben Magyarország területén érvényben van, és
valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja az ajánlattevő tevékenységét a szerződés
végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával
elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal.

14.

AZ ELJÁRÁS NYELVE
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A Közbeszerzési Dokumentumok,
annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére közzétéve. Az
11

eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve
megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos
nyelv a magyar.
Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és
fordítást igényel ajánlatkérő - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának az
ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok ajánlattevő általi felelős
fordítását is. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást ért, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az
eredeti szövegnek.
A fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült dokumentumokkal való
egyezőségért ajánlattevőnek kell felelősséget vállalnia! [Kbt. 47. § (2) bek.] Joghatás csak a
magyar nyelven benyújtott iratokhoz kötődik.
15.

AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK,
INDOKOLÁSOK BENYÚJTÁSA

FELVILÁGOSÍTÁS-NYÚJTÁSOK,

15.1.

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKRben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll
rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott dokumentumként is.

15.2.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése
útján kell az ajánlat részeként megtenni.

15.3.

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír
alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is,
ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus
úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el
hitelesítéssel.

15.4.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az Ajánlatkérő számára olvasható,
illetve megjeleníthető, az Ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy tekintheti, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget
az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy tekinti Ajánlatkérő, mintha
az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra
vonatkozó szabályaira figyelemmel jár el.
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15.5.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem
jeleníthető meg, az ajánlattevőt Ajánlatkérő felhívja az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Ajánlatkérő csupán általánosan
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához
és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, Ajánlatkérő úgy kezeli, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra
vonatkozó szabályaira figyelemmel jár el.

15.6.

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul
automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének
ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

15.7.

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy
gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő
szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

15.8.

A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag
azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek.

15.9.

Az egész ajánlatban – a nem EKR űrlap használatával benyújtott dokumentumok
vonatkozásában - csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérő
által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az általa
elkövetett hibák javítására vonatkoznak, amely esetben az ajánlatot aláíró személy, vagy
személyek kézjegyével kell ellátni azt - a változtatás, áthúzás, vagy törlés dátumának
feltüntetésével. Ha bármilyen változtatás, vagy törlés történik benne, amely nincs az
ajánlattevő által hitelesítve, vagy ha az ajánlat tartalma, okmányok kitöltése hiányos, illetve
nem előírásszerű, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti - a hiánypótlás
lehetőségének figyelembevétele mellett.

15.10. Az ajánlatot – a nem EKR űrlap használatával benyújtott dokumentumok vonatkozásában nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, olvashatóan kell megírni, és az előírt nyilatkozatokat
cégszerűen kell aláírni. Az ajánlat oldalait szignózni nem kell.
15.11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Felolvasólapot az EKR-ben, az EKR által generált
Felolvasólapon kell kitölteni, nyomtatni, cégszerűen aláírni sem az EKR űrlapokat, sem a
Felolvasólapot sem kell.
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15.12. Az ajánlat benyújtásának helyét és határidejét az eljárást megindító felhívás tartalmazza.
15.13. Az ajánlat benyújtásának szabályai összefüggésben a fentiekben foglaltakkal a hiánypótlások,
felvilágosítás-nyújtások, ár- és egyéb indokolások benyújtására is irányadóak.
15.14. A közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények tekintetében
bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd
közölhető, ide-értve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is. A Kbt. 41. § (3)
bekezdése alapján ajánlatkérő megköveteli a kizárólag elektronikus úton történő
kapcsolattartást és nyilatkozattételt a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus
közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül.
15.15. Ajánlattevő az ajánlat részeként (nem űrlapként benyújtani előírt) dokumentumokat az
alábbi módon nyújthatja be:
- a dokumentum aláírását követően szkennelve (.pdf formátumban), vagy
- a nyilatkozattevő által legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva.
15.16. Amennyiben az ajánlat részeként valamely dokumentum legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátva kerül benyújtásra az aláíró aláírási jogosultságának igazolására:
a) ha az ajánlattevő nevében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult rendelkezik a
Cégkivonatban bejegyzett elektronikus tanúsítvánnyal, nem szükséges további dokumentum
benyújtása.
b) ha az ajánlattevő nevében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult nem rendelkezik a
Cégkivonatban bejegyzett elektronikus tanúsítvánnyal, akkor közjegyző által kiállított igazolás
szükséges csatolnia arról, hogy az adott személy rendelkezik legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással, melynek az alábbiak a főbb adatai:
- Név
- Sorszám
- Érvényesség kezdete
- Érvényesség vége.
15.17. Az igazolást tartalmilag az „Aláírási címpéldány” fenti adatokkal történő kiegészítésével
szükséges elkészíteni.
15.18. Meghatalmazott aláírása esetén a meghatalmazás csatolandó, melynek tartalmaznia kell a
meghatalmazott és a meghatalmazó(k) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását. A
meghatalmazók képviseleti jogosultsága ez esetben is igazolandó a jelen dokumentációban
írtak szerint.
15.19. Az EKR felületre feltölthető dokumentumméret: 25 MB/dokumentum. A 424/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbi fájlformátumokat fogadja el
az eljárásban:
- PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI programmal.
- XLSX formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal.
- ZIP formátumú fájl – olvasás PKUNZIP programmal.
16. AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZŐEN BEADANDÓ OKMÁNYOK)
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16.1.

Az EKR által biztosított űrlap kitöltésével benyújtandó nyilatkozatok:

1) Felolvasólap
2) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
3) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
4) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (végső ajánlattételkor)
5) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakról
6) Nyilatkozat a változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7) nyilatkozat összeférhetetlenségről
16.2.

További benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok (a nyilatkozatokat cégszerűen
kell aláírni)

8) Kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtandó dokumentumok:
- Ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített, nyilatkozata
eredetiben vagy másolatban a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.
- Az illetékes adó- és vámhivatalnak az igazolása vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás (kizárólag abban az esetben csatolandó, ha
ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel) a Kbt. 62. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására.
- Alvállalkozóra vonatkozóan Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint kell igazolni az ajánlati
felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 64. § szerinti öntisztázás esetében a Korm. rend. 4. § (3) bekezdése alapján az alábbiak
szerint kell eljárnia:
Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt. 62. § (2)
bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával
igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását
feltüntetni ajánlatában. Az ajánlathoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé
vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt.
188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell.
9) Ajánlattevő ajánlatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. [Kbt. 66. § (6) bek.]
10) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő tekintetében a képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban. Benyújtandó továbbá azon alvállalkozó
tekintetében a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási címpéldánya vagy
ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban, akik az
ajánlat keretében egyébként saját nyilatkozatot nyújtanak be.
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11) Amennyiben az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, vagyis a
cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, meghatalmazás is
csatolandó, amely a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
12) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz
csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének
kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a
kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). Az
ajánlattevőnek a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell az ajánlatban nyújtani.
13) Nyilatkozat a Kbt. üzleti titokról rendelkező szakaszaival kapcsolatban (Kbt. 44. §).
14) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
15) Nyilatkozat az idegen nyelvű okiratok ajánlattevő általi fordításának megfelelőségéről és az
idegen nyelven készült dokumentumokkal való egyezőségéről (adott esetben, ha benyújtásra
került idegen nyelvű okirat)
16) A műszaki leírás (Ajánlattételi Dokumentáció III. kötet) és/vagy a szerződéstervezet
(Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet) korrektúrával megjelölt változata (szerkeszthető
formátumban)
16.3.

Tekintettel arra, hogy alkalmassági követelmények nem kerültek előírásra Ajánlatkérő által a
Kbt. 98. § (2) bek. c) pont szerinti jogalap alkalmazására figyelemmel, így alkalmasság
igazolási dokumentumok benyújtása nem szükséges az Ajánlattevő részéről.

16.4.

Jelen Segédlet számos mintát tartalmaz, amelyeket Ajánlatkérő állított össze. Ajánlattevő
számára a minták alkalmazása csak ajánlott, nem kötelező. Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja a
T. Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a minták az ajánlattétel megkönnyítése mellett az
értékelés gyorsítását is szolgálják. Amennyiben ajánlattevő más mintákat kíván alkalmazni,
azok adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való megfelelőségéért ajánlattevőt
terheli a felelősség.

16.5.

Ahol a formanyomtatványok alanyaként ajánlattevő került megjelölésre, de valamely
nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan a jogszabályi előírások
szerint csatolni szükséges, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen az igénybe venni kívánt
alvállalkozó jelölendő meg.

16.6.

Az árajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa a közbeszerzés tárgyát képező feladat
teljes körű megvalósítását, és tartalmazzon minden felmerülő költséget nettó forintban. Az ár
nyertesség esetén kötött, az semmilyen jogcímen nem emelhető.

16.7.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem
felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket
a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A
Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
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17. A KBT 69. § SZERINTI FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ ANYAGOK
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdés szerinti lehetőséggel élve a
kizáró okok vonatkozásában előírta, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló
dokumentumokat Ajánlattevő benyújtsa az ajánlat részeként, továbbá alkalmassági
követelmények nem kerültek előírásra, így nincsenek a jelen közbeszerzési eljárásban olyan
dokumentumok, melyek benyújtása szükséges lenne a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra.
18. AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA
Ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumok követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő ajánlatot benyújtani.
19. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott
feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától
számított 30 napig kötve van.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltétele-ket az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 55. § (3)-(4), valamint (6)
bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja. Az ajánlattételi felhívás visszavonására a Kbt.
53. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta
időpontjáig az EKR rendszeren keresztül bármikor, jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja a
már benyújtott ajánlatát.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkéri az
ajánlattevőt ajánlatának meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt
időpontig fenntartja. Amennyiben ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség
lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során
ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
20. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS VIZSGÁLATA
20.1.Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor. Az
ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
20.2.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére
elérhetővé teszi.
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20.3.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az Ajánlatkérő az EKR által generált
jegyzőkönyvet elérhetővé teszi, melyben adott esetben rögzíti a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre álló anyagi a fedezet összegét.
20.4.Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára a bírálati
szakaszban kerül sor.
20.5.Ajánlatkérő az ajánlatok bontásával kapcsolatosan felhívja a Gazdasági szereplők
figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.
20.6.

AZ ELJÁRÁS BIZALMAS VOLTA

A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az
ajánlatok vizsgálatára, értékelésére, összehasonlítására, valamint a szerződéskötésre
vonatkozó javaslatra nézve, sem az ajánlattevőnek, sem pedig más olyan személynek, aki
nem vesz részt hivatalosan az eljárásban, kivéve az ajánlatok hiánypótlását, illetve
pontosítását, amelyet az ajánlatkérő az ajánlat tisztázása céljából kér az érintett
ajánlattevőtől.
Az ajánlatkérőnek és képviselőinek mindenfajta befolyásolása szigorúan tilos!
20.7.

AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA

Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes formai és tartalmi
ellenőrzése. Megvizsgálásra kerül, hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást megindító
felhívásban, a Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Hiánypótlás
Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.
Az esetleges hiánypótlást az ajánlatra vonatkozó formai előírások szerint kell teljesíteni!
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő
iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint az ajánlatkérő külön felhívására
benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
A hiánypótlás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét
és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Pontosító kérdés, felvilágosítás-nyújtás
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Az ajánlatkérő köteles az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat,
igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A
felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a
határidőt.
A felvilágosítás megadása nem járhat:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét
és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Számítási hiba javítása
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a
javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –
felhívja az ajánlattevőt annak kijavítására. A számítási hiba javításának az eredményét az
ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket
vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha Ajánlattevő a
számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan
teljesítette, az ajánlat érvénytelen.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
Az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások értékelése során a Kbt. 72. §
rendelkezései megfelelően irányadóak.
21. TÁRGYALÁS
A tárgyalás időpontját, helyszínét és a tárgyalás(ok) lefolytatásával kapcsolatos információkat
az ajánlattételi felhívás tartalmazza.
22. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatkérő az ajánlat bírálata során megállapítja, hogy az ajánlat érvényes-e, azaz
megfelel-e az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, illetőleg fenn áll-e az esete, hogy az
ajánlattevőt az eljárásból ki kell zárni.
Ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott érvényes ajánlatot az eljárást megindító
felhívásban rögzítetteknek megfelelően – jelen eljárásban a legalacsonyabb ár értékelési
szempontja alapján – [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont] szerint értékeli.
23. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSE
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23.1.Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott szempontok szerint
választja ki a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot (Kbt. 76. § - 78.§.)
23.2.Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes [Kbt. 77. § (4) bek.]
24. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL ÉS EGYÉB ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRŐL
24.1.Az ajánlatkérő a Kbt. 79. §-ában foglaltak szerint köteles az ajánlattevőt írásban
tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő
ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról,
valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
24.2.Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az
ajánlatról. Az írásbeli összegezést Ajánlattevő részére az EKR-en keresztül küldi meg
figyelemmel a Kbt. 79. § (2) bekezdésében foglaltakra.
25. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 131. §-ában foglaltaknak
megfelelően a nyertes ajánlattevővel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt
végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Nem
köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül
sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés
eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő
10 napos időtartam lejártáig.
A Kbt. 131. § (8) bek. e) pontja alapján a 10 napos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja
alapján indították, és a Kbt. 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési
Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával. Amennyiben ez a nap
nem munkanap, az azt következő munkanapon. E körben Ajánlatkérő tájékoztatja
Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 103. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződéskötést
megelőző a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazása esetén legalább 10 nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a
BIZOTTSÁG (EU) 2015/1986 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (uniós hirdetményminta rendelet) XII.
melléklete szerinti hirdetményminta („Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény”) alkalmazásával a Kbt. 137. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetményt
közzétenni.
Amennyiben az ajánlattevő nem írja alá a szerződést az ajánlatkérő által megjelölt
időpontban, akkor ezt az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekintheti.
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26. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KÖZÖTT A KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS ALATT
A Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő megköveteli a kizárólag elektronikus úton
történő kapcsolattartást és nyilatkozattételt a Miniszterelnökség által üzemeltetett
elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül.
27. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A tájékoztató tevékenységet a következő szervezetek látják el:
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: +36-1-323-3600
fax: +36-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
tel: +36-1-236-3900
fax: +36-1- 236-3999
E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 15
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A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok országos listája az alábbi
linken érhe-tő el: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
Környezetvédelem:
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100 Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egészségvédelem:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Központi telefonszám: +36-1-795-1200
e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: +36-1-795-18-60
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az
irányadó, továbbá megfelelően alkalmazandóak 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai is.
Az ajánlat összeállításához jó munkát kívánunk!

22

MELLÉKLETEK
NYILATKOZATMINTÁK

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ, NEM AZ EKR ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL
BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK
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Az ajánlat fedlapja

AJÁNLAT
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított

„FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok
üzemeltetési, karbantartási feladatai”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő:
Neve:
Székhelye:
Kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Fax száma:
E-mail címe:
Kelt: …………….., 2019 ………………. hó ….... nap
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.a) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés az
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:
1

A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben ajánlattevő szerződés köt
1.
2.
3.
vagy
1.b)

Az ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót.

2. 2 a) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, - tekintettel arra, hogy már most, az
ajánlat benyújtásakor ismert előttünk - hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat
kívánjuk igénybe venni - feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét
is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
A közbeszerzés teljesítésekor igénybe
venni kívánt alvállalkozó

A közbeszerzés azon része, amellyel
összefüggésben alvállalkozói szerződést fog kötni

vagy

Ajánlattevőnek értelemszerűen az 1. a) vagy az 1. b) lehetőség közül kell megjelölnie az egyiket. Az 1. a)
lehetőség választása esetén a közbeszerzés azon része(i)t is meg kell jelölni, amellyel összefüggésben
ajánlattevő szerződést köt
2
A 2. a) vagy a 2. b) lehetőségek közüli választás értelemszerűen akkor kötelező, ha ajánlattevő az 1. a) szerinti
lehetőséget választotta megelőzően. Az 1. b) választása esetén a 2. pont szerinti lehetőségek kitöltése
értelemszerűen mellőzendő.
1
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2.

b) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók
személye egyelőre még nem ismert.

Jelen nyilatkozatot a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, mint Ajánlatkérő által
meghirdetett „FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok
üzemeltetési, karbantartási feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük.
Keltezés: (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a), d), e), f) pontjai és a Kbt. 62. § (2)
bekezdése tekintetében
a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, mint Ajánlatkérő által meghirdetett „FÖRI IKSZR
(kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási
feladatai”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) 3, d) 4, e) 5, f) 6 pontjaiban és (2) 7
bekezdésében foglalt kizáró okok. 8

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

3 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat szükséges.
4
Ha az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat szükséges.
5
Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozat szükséges.
6
Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.
7
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges.
8
a nem releváns kizáró okra vonatkozó pont törlendő, vagy a releváns pont aláhúzással jelölendő!
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. ÜZLETI TITOKRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEIVEL KAPCSOLATBAN
A/ 9 Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) ajánlattevő jelen
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem
tartalmaz.
vagy
B/ Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) ajánlattevő jelen
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy ajánlatom alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok
nyilvánosságra hozatalát megtiltom:
A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő indokolás: ………………………………….

Jelen nyilatkozatot a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított,
„FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok üzemeltetési,
karbantartási feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.
Keltezés: (helység, év, hónap, nap)
......................................
cégszerű aláírás

9

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha ajánlattevő az ajánlat nyilvános kezeléséhez hozzájárul.
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A SZERZŐDÉSTERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL
Alulírott, mint a ………………………………… (név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított „FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető)
szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás
szerződéstervezetét
a) módosítás nélkül elfogadjuk
vagy
b) áttekintettük és azokhoz módosító javaslatokat teszünk, amelyet a jelen ajánlathoz csatolt,
változáskövetéssel (korrektúra, megjegyzés) ellátott szerződéstervezetekben jelöltünk (és amelyet
Microsoft Word dokumentum formátumban benyújtunk):

Keltezés: (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
(CSATOLANDÓ)
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A MŰSZAKI LEÍRÁS (AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET) ÉS/VAGY A
SZERZŐDÉSTERVEZET (AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET) KORREKTÚRÁVAL
MEGJELÖLT VÁLTOZATA - adott esetben - (.DOC FORMÁTUMBAN)
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