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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
nyílt közbeszerzési eljárásban 

 

1) Az ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefon- és telefaxszáma: 
Neve: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) Címe: 1116 

Budapest, Kalotaszeg u. 31. E-mail cím: kozbeszerzes@fotav.hu; nberei@fotav.hu Telefon: +36 1 

700-6136 Fax: +36 1 463-6538 

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő 

nevében, a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda (1145 Budapest, Mexikói út 52/A. I/5.) jár 

el közreműködőként, így kérjük, hogy az Ajánlattevők a kiegészítő tájékoztatás-kérések, 

valamint további értesítések tárgyában a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Irodához 

forduljanak a következő elérhetőségeken: 

 

Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda 

1145 Budapest, Mexikói út I. emelet 5., 13-as kapucsengő 

tel: 06 1-787-0316 

fax: 06 1-700-2778 

e-mail: kozbeszerzes@legalexpert.hu 

 

2) A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás 
 
3) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

 
„Távhővezetékek ütemezhető nyomvonalas karbantartási munkái” 

Feladat a távhővezetékek és azok részét képező műtárgyak (aknák) karbantartás jellegű javítása, 

helyreállítása. Mindez magában foglalja az előkészítő munkákat, a munkaterület feltárását, vezetékek 

és azok tartó acélszerkezeteinek javítását, esetleg cseréjét, szükség esetén a munka tervezését, 

valamint a teljes és szakszerű helyreállítási munkafázisokat. 

 
4) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefoly-

tatjuk: Vállalkozási keretszerződés. 
 

5) A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 36 hónap, de 
legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tart. 

 
6) A teljesítés helye:  

A FŐTÁV Zrt. működési területe. 

7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Az 
ellenszolgáltatás teljesítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § - 32/A. §-ban előírtaknak meg-
felelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint. 
 
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezet szerint kiállítható számlákat a szerződéstervezetben 

foglaltak szerint nyújthat be. A Kbt-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése 

és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 

mailto:kozbeszerzes@fotav.hu
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6:155. § (1) bekezdése irányadó. A nyertes ajánlattevő a vállalkozói díjról a szerződésben 

meghatározottak szerint jogosult számlát kiállítani. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint 

a kifizetés devizaneme: magyar forint. 

8) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: aján-
lattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 

 
9) Ajánlatkérő biztosítja-e a részajánlattétel lehetőségét: Jelen eljárásban az Ajánlatkérő a szolgálta-

tás homogén jellege miatt kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a 
részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel [Kbt. 61. § (4)]. 

 

10) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) – súlyszám: 70% 
2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 60 hónap) – súlyszám: 30% 

 
Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a leg-

jobb érték. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás 

módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbe-

szerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. útmutatója szerint: 

• az 1. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 

december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik. 

• a 2. értékelési szempont esetén a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 

2016. december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti egyenes arányosítással történik. 

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 

a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyít-

va fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P – Pmin/Pmax-Pmin=Alegjobb/Avizsgált 

azaz 

P=Alegjobb/Avizsgált(Pmax-Pmin)+Pmin 

 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan számolja ki a pontszámokat. 

P – Pmin/Pmax-Pmin=Avizsgált/Alegjobb 

azaz 

P= Avizsgált/Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin 
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ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

11) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
A hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbérre vonatkozó előírásokat a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

12) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike 

fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. 

Megkövetelt igazolási mód: az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell 
igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:  
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése értelmében egyszerű nyilatkozatot köteles 
benyújtani. 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, 
ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás 
feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 
Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. alapján, mely szerint a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt álló 
alvállalkozót. 
 
13) Alkalmassági követelmények: 
A Kbt. 115. § (2) bekezdése értelmében Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményt. 

 

14) Ajánlattételi határidő:  
2018. június hó 1308. napja 10:00 óra 

 

15) Az ajánlat benyújtásának címe:  
 
EKR rendszer 

 

16) Az ajánlattétel nyelve: magyar 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, 

kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. 

Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) 

bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 

A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
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17) Magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: nem 
 

18) Közös ajánlattétel: 
 

Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Nincs azonban 
akadálya annak, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen 
közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett ajánlattevő által aláírt 
megállapodást is, amely tartalmazza: 

 az ajánlattevők adatait (név, székhely), 

 közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők ne-
vében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 35. § (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartal-
maznia kell annak az Ajánlattevőnek a megnevezését, aki jogosult a közös Ajánlattevők képviseleté-
re, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását. 

 az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének 
százalékos megoszlását, 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges 
felelősséget vállalnak. 

 A felolvasó lapot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 
 
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az 
ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt 
képviselőnek küldi meg. (Kbt. 35. § 4) bekezdés. Kérjük, hogy az ajánlatuk összeállítása során e tényre 
figyelemmel lenni szíveskedjenek! 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján felhívja gazdasági szereplők figyelmét a következő 
követelményekre. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt.65.§ (7) bek.) 

 
19) Az ajánlat felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

EKR rendszer 
2018. június hó 1308. napján 10:00 óra. 

Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

 

20) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 
hatvan nap. A Kbt. 131. § (5) bekezdése értelmében az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összege-
zésnek az ajánlattevő részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége to-
vábbi hatvan nappal meghosszabbodik. 

 

21) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: nincs 
 

22) A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ: Ajánlatkérő nem írja elő 
teljesítési biztosíték nyújtását. 

 

23) A hiánypótlás: az Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő újabb hi-
ánypótlást rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
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szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 
az újabb hiánypótlás.  

 
A Kbt. 71. § (8) bekezdés értelmében a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az 

ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása 

a teljes ajánlati árat, vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 

kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

24) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott-e: Nem. 
 

25) A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott-e: Nem. 
 

26) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek: Nem. 
 

27) A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés szerint alakul. Az ajánlatké-
rő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt – figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bekezdésében 
foglaltakra – köteles megkötni. 
 

28) Egyebek: 

 Az Ajánlatkérő a Kbt. 79. § szerint az eljárás eredményéről szóló összegezést telefax és e-mail út-
ján küldi meg az Ajánlattevőnek a döntést követően legkésőbb 3 munkanapon belül. 

Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdés szerinti formai követelményeknek megfelelően, zárt 

csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú példányban (1 eredeti) kell elkészíteni és a teljes 

ajánlatot CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf; ) is 1 

példányban be kell az ajánlat részeként nyújtani, mivel az ajánlatok elbírálásában egyidejűleg több 

személy veszt részt. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. A 

benyújtott elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő az eljárás 

cselekményeit elektronikusan gyakorolja. Az ajánlat egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai 

eltérés esetében az "eredeti" papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó, így 

a CD / DVD példány hiánya nem von maga után érvénytelenséget. A csomagoláson és az 

ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést 

„Távhővezetékek ütemezhető nyomvonalas karbantartási munkái” 

A csomagoláson szerepelnie kell a következőnek: „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható 

fel.”  

- A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hite-
les másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alap-
jául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Nem elekt-
ronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tar-
talmaznia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is elfogadja. 

- Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 
68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), vala-
mint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értéke-
lésre kerülnek). 

- Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt 
igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni abban az eset-
ben az ajánlattevő, alvállalkozó, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot 
kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartal-
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mazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilván-
tartás elektronikus elérhetősége. 

- Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti 
és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel 
kapcsolatban felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra. Felhív-
juk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az aján-
latban elkülönített módon, mellékletben kell közölni. 

- Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 
megjelölt helyen kaputelefonnal történő bejutás van, és emiatt az épületbe történő belépés külön 
kaputelefonos beengedés miatt időigényes (előre láthatólag kb. 5 perc). Ennek figyelembevétele 
Ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az 
ebből eredő bárminemű késedelemért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

- Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon meg-
adott faxszámra és e-mail címre küldi meg az Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlat-
tevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy 
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán 
nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). 

- Amennyiben az Ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kí-
vánja, úgy erről köteles Ajánlatkérőt külön faxon és e-mailben tájékoztatni. 

- Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet. A Kbt. 56. § (2) bekezdés értelmében a kiegészítő 
tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az Aján-
latkérő megadni. 

- Ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni az Aján-
lattevőket az eredményes ajánlattételben. Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata 
nem kötelező (kivéve a felolvasólapot), azokat Ajánlattevő saját kockázatára használhatja, és szin-
tén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet. 

- Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy külön dokumentációt készít, amelyet ingyenesen bo-
csát az Ajánlattevő rendelkezésére az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus 
úton. 

- Az ajánlattételi dokumentumot az eljárást lebonyolító Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda az 
ajánlattételi felhívás mellékleteként biztosítja az Ajánlattevőnek, illetve az alábbi internetes felület-
ről is letölthető: http://fotav.hu/adatkozzetetel/tovabbi-adatkozzetetel/kozbeszerzesek-
listaja/letoltheto-dokumentumok. A dokumentumok megnyitásához szükséges jelszó: 
FTV_nyomvonalas_karbantartas 

- Az egyes iratminták a csatolt ajánlattételi dokumentációban találhatóak. Ajánlatkérő javasolja 
ajánlattevőknek ezen iratminták használatát az ajánlattétel megkönnyítése érdekében. 

- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevő-
nek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére. 

- Az árajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezéssel összefüggő valamennyi költséget. 

- Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy a közbeszerzési eljárás során a 
Dokumentációban, és a kiegészítő tájékoztatásokban rögzített, továbbá az esetlegesen közzétett 
összes tervdokumentáció, tájékoztatás, követelmény, meghatározás, specifikáció, műszaki tartalom 
stb. figyelembevételével készítse el és nyújtsa be az ajánlatát. Bármely, az ajánlat által tartalmazott 
hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezheti. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat készítésekor 
használt rezsióradíjak alkalmazásával kerülnek elszámolásra az egyedi megrendelések. 

- Az ajánlati ár tartalmazza a Műszaki tartalomban, a Műszaki leírásokban, a Kiegészítő 
tájékoztatásokban és az Árazatlan költségvetés kiírásban meghatározott munkák teljes körű 
megvalósításának díját. 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 

http://fotav.hu/adatkozzetetel/tovabbi-adatkozzetetel/kozbeszerzesek-listaja/letoltheto-dokumentumok
http://fotav.hu/adatkozzetetel/tovabbi-adatkozzetetel/kozbeszerzesek-listaja/letoltheto-dokumentumok
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- Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaiban 
foglaltak vonatkozásában. Figyelem, nemleges nyilatkozatok is csatolandóak. 

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

- Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben 
alvállalkozó és kapacitást biztosító szervezet nevében) aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-
ának (1) bekezdésében meghatározott aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 
mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. 

- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárás során a 
tudomására jutott információkat kizárólag e közbeszerzési eljárás céljára használja és az 
Ajánlatkérő üzleti titkait megőrzi. 

- Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyar-
országi helyi idő szerint értendő. 

- Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó magyar jogszabályok az 
irányadók. 

 
Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni: 

 

Fedlap 

Tartalomjegyzék 

Felolvasólap 

Aláírási címpéldány/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta egyszerű másolatban 

Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire (az ajánlati felhívásban és az ajánlati 

dokumentációban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja) a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti példányban [Kbt. 66. § (2) 

bekezdés] (Teljességi nyilatkozat). 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 66. § (4) bekezdés] 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában   

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés vonatkozásában  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is 

csatolandó).) 

Meghatalmazás minta (adott esetben) 

Közös ajánlattevők nyilatkozata, továbbá az együttműködéséről szóló megállapodás, valamint közös 

ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által aláírt, a Kbt. 35. § -ának (2) 

bekezdése szerinti, a jelen közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

meghatalmazását. (adott esetben) 
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Nyilatkozat a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kc) alpontja tekintetében 

Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus példánya megegyezik a papír alapú eredeti példánnyal  

Nyilatkozat üzleti titokról 

Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását a felhívásban vagy a dokumentációban, közbeszerzési 

dokumentumban ajánlatkérő előírta, vagy arra a Kbt. vagy más jogszabály kötelezi az ajánlattevőt. 

Kizáró okok igazolására benyújtandó igazolások/nyilatkozatok 

Fordítás (adott esetben) 

Nyilatkozat fordításról (adott esetben) 

Árazott költségvetés 

 
Ajánlattételi felhívás Ajánlattevők részére történő megküldésének időpontja:  

 

2018. május június hó 0629. napja 


