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Ajánlattételi felhívás 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárások esetében. 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  

Lajosmizse Város Önkormányzata 

Nemzeti azonosítószám:  

AK04569 

Postai cím:  

Városház tér 1. 

Város:  

Lajosmizse 

NUTS-kód:  

HU 331 

Postai irányítószám:  

6050 

Ország:  

Magyarország 

Kapcsolattartó személy:  

Basky András polgármester 

Telefon:  

+36 76556160 

E-mail:  

lajosmizse@lajosmizse.hu 

Fax:  

+36 76556140 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lajosmizse.hu/ 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

 

 

(adja meg ajánlatkérő nevét) 

(adja meg a 
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 

 

I.3) Kommunikáció 

X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan 
megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. 

(URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 

X másik cím: (adjon meg másik címet) 

Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca felől) 
Kapcsolattartó: Kuti Gábor 
E-mail: kuti.gabor@imperialkft.hu 
Telefon: +36 12053512 
Fax: +36 12053513 
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Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

(URL) 

 

X a következő címre: (adjon meg másik címet) 

Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca felől) 
Kapcsolattartó: Kuti Gábor 
E-mail: kuti.gabor@imperialkft.hu 
Telefon: +36 12053512 
Fax: +36 12053513 

hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 
következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 

X Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 

-(3) bekezdés] 

 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 

Honvédelem 

 

 Környezetvédelem 

 

 

 

 

 

 

 vasúti szolgáltatások 

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 

 

 

 

 

Vasúti szolgáltatások 

-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 

 

 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés: 

1 darab traktor és a hozzá tartozó 1 darab félig függesztett nehéztárcsa beszerzése adásvételi 
szerződés keretében. 

Hivatkozási szám: IT-898 

2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 16700000-2 Vontató 

Kiegészítő CPV-kód:  34390000-7 Tartozékok traktorhoz  

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 
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1 darab traktor és a hozzá tartozó 1 darab félig függesztett nehéztárcsa beszerzése adásvételi szerződés keretében. 

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók   va  

 

inációjával ítéljen oda 
szerződéseket:  

X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki, valamint a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés 
tárgyát képező termékek egy szerves egységet képeznek, és azokat jellemzően ugyanazon szállító képes teljesíteni, 
ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés:  

1 darab traktor és a hozzá tartozó 1 darab félig függesztett nehéztárcsa beszerzése adásvételi szerződés 
keretében. 

Rész száma:  

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

Fő CPV-kód: 16700000-2 Vontató 

Kiegészítő CPV-kód: 34390000-7 Tartozékok traktorhoz 

II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód: 1 HU331 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye  

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 
meghatározása) 

 
1 darab traktor és a hozzá tartozó 1 darab félig függesztett nehéztárcsa beszerzése adásvételi szerződés keretében az 
alábbiak szerint: 
 
1 db traktor 
 
Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 
 
- évjárat: Az első nyilvántartásba vétel időpontja nem lehet korábbi, mint 1997 év 
- gyártmány: Belorusz 
- típusa: MTZ82MK 
- legnagyobb leadott teljesítmény: 60 KW 
- fenti adatoknak megfelelő vagy ezzel egyenértékű gép. 
 
1 db tárcsa 
 
Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 
 
- évjárat: Nem lehet korábbi, mint 2005. év 
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- félig függesztett nehéz tárcsa 
- 2 x 12 db levél, levél átmérő 55 cm 
- fenti adatoknak megfelelő, vagy ezzel egyenértékű eszköz. 
 
A műszaki leírásban szereplő 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 való hivatkozás csak a szerződés 
tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 
kell érteni. 
 
A beszerzés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 X Az alábbi értékelési szempontok 

Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20 

– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama  

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 10 (a szerződés megkötésétől számítva)  

vagy Kezdés: / Befejezés:  

X nem A meghosszabbítás leírása: 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

X nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

X nem Opciók leírása: 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: - 

II.2.13) További információ 
1.)Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő igényeinek kizárólag valamely konkrétan 
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, 
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ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza. 
 
2.)A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni az alábbiakban részletezett jogszabályok 
vonatkozó előírásait: 
— a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 
— a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 
— a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) 
KöHÉM rendelet 
 
3.)A traktor ajánlatkérő részére történő átadása kizárólag forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági 
jelzésekkel ellátva történhet. 
A tárcsa ajánlatkérő részére történő átadása kizárólag üzembe helyezett állapotban történhet. 
 
A nyertes ajánlattevő a traktor ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjában köteles külön ellenszolgáltatás nélkül 
az ajánlatkérő számára az alábbi dokumentumokat, illetve dokumentációkat rendelkezésre bocsátani: 
— közúti forgalomban való részvételhez szükséges okmányok és forgalmi rendszám 
 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 
17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak 
szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk 
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 
az ajánlattevő felel. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és 
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt 
be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 
nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési 
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai 
Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része 
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. 
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló 
elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról 
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 
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követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját 
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek kizárja az 
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

III.1.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

 
M/1.) Ajánlattevő választása szerint az alábbi a) vagy b) pontban 

foglalt igazolási mód szerint igazolhatja az alkalmassági 

minimumkövetelményt: 

a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján – a Korm. rendelet 23. § szerinti, az ajánlattevő, 
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással – az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi 
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben 
(36 hónapban) teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyára 
(traktor és/vagy tárcsa szállítása) vonatkozó referenciáit, 
legalább az alábbi tartalommal:  
• a teljesítés kezdete és vége (legalább év/hónap 

megbontásban), 
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, 

kapcsolattartó neve, elérhetősége (legalább telefon és e-
mail), 

• a szerződés tárgya, 
• ellenszolgáltatás nettó összege, ezen belül a saját teljesítés 

értéke (HUF), 
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel 
kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az 
alkalmassági feltételnek történő megfelelés. 
 
b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében 

foglaltak értelmében a 21. § (1) bekezdésében foglalt igazolási 

módok helyett az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által az 

M/1 pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági 

minimumkövetelménynek. 

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelménynek a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak 
szerint is megfelelhet. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 
 
M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három 
évben (36 hónapban) legalább 1 (egy) db, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített referenciával, amely traktor és/vagy tárcsa 
szállítására vonatkozik. 
 
[ 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben 
foglaltak szerint is megfelelhet. 

III.1.3) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 
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hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

se védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

 

III.1.5) A szerződés biztosítékai: 2 

 
A szerződést megerősítő biztosítékok: 
 
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján Eladó kötbért köteles fizetni. 
 
Késedelmi kötbér: 
Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból késedelmet szenved, úgy a nyertes 
ajánlattevő a szerződés szerinti, – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 1%-a/nap mértékű 
késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek minden megkezdett naptári napra. Amennyiben a késedelem eléri 
vagy meghaladja a 10 napot, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés 
elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  
Amennyiben a leszállított termékek nem felelnek meg az előírt műszaki követelményeknek, és a nyertes ajánlattevő - az 
ajánlatkérő kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - az ajánlatkérő által előírt határidőig nem teljesít 
hibamentesen, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kötbér 
mértékével. Amennyiben a hibás teljesítés eléri vagy meghaladja a 10 napot, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. 
 
Meghiúsulási kötbér:  
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése neki felróható módon 
meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 10 napot meghaladó késedelembe esik.  
 
A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. 
Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.  
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai: 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részteles feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.6) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Az ellenérték kiegyenlítése a teljesítés, valamint a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő 
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás és a 
jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében, saját forrásból, átutalással történik, a Kbt. 135. § (5) 
bekezdésben, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. § szerinti kötelező szabályok alkalmazásával.  
 
A Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja 
be. 
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
A szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. 
 
A nyertes ajánlattevő egy végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 
 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke - a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt előírások 
figyelembe vételével - a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal 
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növelt értéke. 
 
A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában az 
ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli! 
 
A részteles fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.7) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 

Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a 
nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 

 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

X A Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás. 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Nyílt eljárás 

 

Indokolás: 

 

Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 

 

Indokolás: 

 

 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 

 

 

 

 partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 

 

 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 
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Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ 

megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

da. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 2016/06/13    Helyi idő: 10:00  

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja 4 (részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2016/06/13   Helyi idő: 10:00 Hely: 
Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
1022 Budapest, Bimbó út 1-5., A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László u. felől) 
Tárgyaló 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek 
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. § (1)-(4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az 
irányadóak. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
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VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát 
követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 

Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 
hiánypótlás elrendelése X igen   nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 
hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 
az újabb hiánypótlás, egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]  

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 

érdekében a szerződések megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra 
kerül: 2 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

elembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
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VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. 

– az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az 
ajánlatok értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. 
2. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési dokumentumokat jelen 

ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek megküldi. 
A közbeszerzési dokumentáció egyebek mellett a szerződéses feltételeket tartalmazó adásvételi 
szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló 
tájékoztatást (az ajánlattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket), az ajánlat részeként 
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint az ajánlat részeként benyújtandó egyéb igazolások és 
nyilatkozatok ajánlott mintáit tartalmazza. 

3. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való, az ajánlattételi felhívás III.2.3) M/1) 
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban 
határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell 
igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 

4. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem 
küldött ajánlattételi felhívást. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek együttműködési megállapodást csatolni, 
amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért fennálló együttes kötelezettségüket és 
egyetemleges felelősségüket, részletezik a közbeszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok 
egymás közötti megosztását, valamint megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. A közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
A közös ajánlattétel vonatkozásában egyebekben a Kbt. 35. §-ában foglalt előírások az irányadóak. 

5. A Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési 
eljárásban  
- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
- más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
- más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] 

6. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni 
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. 
A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatokat az ajánlattevőnek abban az esetben is 
szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem 
kíván alvállalkozót igénybe venni. 

7. A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi  
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) 
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
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Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlatkérő által az 
ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek kíván-e más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására 
(is) támaszkodva megfelelni. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy vonatkozásában releváns további jogszabályi 
előírásokat a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdéseinek rendelkezései tartalmazzák. 

8. A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 
benyújtania. 

9. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

10. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e, továbbá nyilatkoznia kell annak vonatkozásában is, ha nem tartozik a törvény hatálya alá. 

11. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az 
ajánlattevőnek a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat szükséges feltüntetnie. 

12. Az ajánlat részeként csatolni szükséges az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (vagy az aláírásra 
meghatalmazást adó), kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely 
nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy 
gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra 
jogosultak az ajánlatot önállóan joghatályosan nem írhatják alá. 

13. Az ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő 
nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba 
kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind a meghatalmazott aláírását. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében a 
meghatalmazást is együttesen kell aláírniuk. 

14. Ajánlattevőnek, valamint (amennyiben az ajánlat részeként bármilyen nyilatkozatot tesz) a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak 
vonatkozásában, hogy tekintetében a nyilatkozat kiállításának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési 
eljárás. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a papír alapon benyújtott ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A 
változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. 

15. A Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 
Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 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. 
Az üzleti titok vonatkozásában releváns további jogszabályi előírásokat a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseinek 
rendelkezései tartalmazzák. 
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges az üzleti titok vonatkozásában. 

16. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a tudomására jutott vagy az ajánlatkérő által jelen 
közbeszerzési eljárással összefüggésben rendelkezésre bocsátott valamennyi kereskedelmi, piaci és egyéb 
információra, adatra, tényre, dokumentumra (így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra) vonatkozó 
titoktartási kötelezettség tekintetében. 

17. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban 
is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál .Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint 
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benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 

18. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a dokumentációban rendelkezésre bocsátott adásvételi 
szerződéstervezet elfogadása vonatkozásában. 

19. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott 
ajánlati példányok egyezősége vonatkozásában. 

20. Ajánlattevő az ajánlatot - a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - írásban és zárt 
csomagolásban, papír alapon, 1 eredeti példányban (annak terjedelmére való tekintettel akár több, egymástól jól 
elkülönített és számozott kötetben), valamint a papír alapú, eredeti példánnyal mindenben megegyező, 1 
elektronikus másolati példányban, digitális (CD vagy DVD) adathordozón (szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de 
nem szerkeszthető, *.pdf formátumban) is köteles benyújtani. A bírálat a nyomtatott formátumban benyújtott, papír 
alapú eredeti példány alapján történik. 
Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 
határidő lejártáig, az ajánlatok felbontásának megkezdéséig sor kerül. 
A postai vagy futárszolgálati kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai vagy futárszolgálati 
küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő köteles viselni! 
Amennyiben ajánlattevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában működő gazdasági 
társaság, a 2006. évi V. törvény 63. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat borítólapján, továbbá a 
közbeszerzési eljárással összefüggő írásbeli képviselete (meghatalmazás), illetve valamennyi - a közbeszerzési 
eljárással összefüggő - hivatalos levelezése során (ideértve az elektronikus levelezést is) köteles feltüntetni a céget 
nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég 
felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét 
is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak 
ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. 
A kért példányszámú ajánlatot együttesen egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell csomagolni, 
amelynek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában zártnak, át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és 
biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül 
zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat bármely példánya kivehető. 
Az ajánlatok ajánlatkérő által előírt egyéb formai követelményeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

21. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi 
lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás 
kizárólag ezen a nyelven történhet. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű dokumentumok alkalmasak. 
Amennyiben az ajánlat részeként nem magyar nyelvű dokumentumok is csatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős 
fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A 
tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: “Felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy az irat magyar fordítása az eredeti irat tartalmával minden tekintetben megegyezik.” 

22. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltak adott esetben történő alkalmazására, 
azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 

23. Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. 
cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. 
bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 

24. Árfolyamok: az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlatban nem magyar 
forintban (HUF) megadott pénzügyi adatok átváltása a Magyar Nemzeti Bank – a referenciák tekintetében a 
teljesítés napján érvényes - devizaárfolyamán történik. A fenti átszámítás esetén ajánlattevőnek az ajánlat 
részeként nyilatkoznia szükséges a figyelembe vett árfolyam érvényességi időpontjáról és összegéről. A 
nyilatkozatot az ajánlatban közvetlenül a vonatkozó dokumentum mögé kell csatolni. 

25. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban 
nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve 
a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
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Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

26. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben 
felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 

27. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak. 

28. Irányadó idő: a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontok vonatkozásában a közép-európai helyi idő 
(CET) az irányadó. 

29. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges az ajánlattételi felhívás II.2.13) 2.) és 3.) pontjában 
meghatározott valamennyi feltétel elfogadása és a szerződés teljesítése során történő érvényesítése 
vonatkozásában. 

30. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a dokumentációban leírtak szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania. 
A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek áruleírását, hogy abból 
egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való 
megfelelés. 

VI.4) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: (2016/06/01) 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem 
szükséges 
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