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A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56.) a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi 
XXXIII. törvény szerint, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) 
bekezdés e) pontja alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít meg, 
amelyben ajánlattételre felkéri az Önök cégét.  
 

I. A Kbt. 50. § (2) bekezdés és 100. § (1) bekezdés szerinti kötelező tartalom 

 
1./ Az ajánlatkérő neve, címe telefon és faxszáma 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1133 Budapest, Pozsonyi út 56., 
Képviseli: Szőke Balázs 
Telefon: + 36 1237-2376 
Fax: + 36 1237-4124 
E-mail: szoke.balazs@mnv.hu 
 
2./ Ajánlatkérő nevében eljáró 
Szterényi Ügyvédi Iroda 
1011 Budapest, Fő utca 14-18. 
Tel: +36 14578040 
Fax: +36 14578041 
Email: marianna.dezso@chsh.hu 
Képviseli:  
dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159) 
dr. Dezső Marianna (FAKSZ lajstromszám: 00751) 
 
3./ A tárgyalásos eljárás 98. § szerinti jogcíme 
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján. 
 
A beszerzés tekintetében az ajánlatkérő az általa előre nem látható okból előállt rendkívüli 
sürgősség miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást kíván lefolytatni. 
 
A tárgyalásos eljárás indoka és előzményei: 
Az Országgyűlés a FINA Világbajnokság megrendezésére vonatkozó döntését követően hozta 
meg a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi 
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítmény-fejlesztésről szóló 2015. XXXIII. 
törvényt (FINA törvény), mellyel törvényi szinten határozta meg a legfőbb feladatokat, 
kötelezettségeket, jogosultságokat. A FINA törvény, illetve annak módosítása rendelkezik a 
törvény hatálya alá tartozó ingatlanokról (vö.: jelen ingatlan 1. számú melléklet 118. pont: 
Budapest XI. kerület 4968 helyrajzi számú ingatlan), illetve a 2. § (1) bekezdése a tekintetben 
rendelkezik, hogy a beruházás építtetője a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, azaz az Ajánlatkérő. 
 
A FINA törvény, illetve annak módosítása - összhangban a kialakult objektív előre nem 
látható rendkívüli sürgősséggel - feljogosítja tehát Ajánlatkérőt arra, hogy a Beruházással 
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összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében rendkívüli sürgősségre 
alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon. 
A fenti törvényt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXVI. törvény teljes mértékben 
összhangba hozta az eljárásra irányadó közbeszerzési szabályokkal és megfogalmazásokkal, 
ennek megfelelően ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre hivatkozással hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni. 
 
4./ A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes 

elektronikus elérhetősége 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus 
úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a közbeszerzési 
dokumentumban megadott elérhetőségen. 
http://utsz.hu/projektek/projekt_t6zjv7/index.html 
 
5./ A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra) 
Eljárás tárgya: „Az ELTE Bibó István Szakkollégium belsőépítészeti, elektromos és egyéb 
kiegészítők, felszerelések, bútorok beszerzése és az azokhoz kapcsolódó munkálatok 
elvégzése” 
 
Nyertes ajánlattevő feladat:   
Az ELTE üzemeltetésében lévő kollégiumépületébe belsőépítészeti, elektromos és egyéb 
kiegészítők, felszerelések, bútorok leszállítása és kapcsolódó munkálatok ellátása a 
Közbeszerzési Dokumentum, és annak részét képező szerződéstervezetben rögzített elvárások 
alapján. Cél, a Bibó István szakkollégium működési körülményeinek javítása. 
A részletes leírást, továbbá a mennyiségeket a konszignációk, és költségvetési kiírás 
tartalmazza. Nyertes ajánlattevő feladatellátása során köteles a munkaterületen lévő egyéb, 
kivitelezési feladathoz igazodni. 
 
Nómenklatúra:  
45421146-9 Álmennyezet beszerelése 
39190000-0 Tapéta és egyéb falburkolat 
37400000-2 Sportcikkek és felszerelések  
39000000-2 Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási 
berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 
39100000-3 Bútorok 
39220000-0 Konyhai felszerelés, háztartási cikkek és élelmezési kellékek 
39200000-4 Lakberendezési cikkek 
39143113-1 Különleges lakástextíliák 
39532000-0 Lábtörlő 
39122100-4 Szekrények 
39131100-0 Irattároló polcok 
44410000-7 Fürdőszobai és konyhai áruk 
39515100-6 Ablakfüggönyök, vitrázsok 
44115810-0 Függönykarnisok és függők 
45211370-3 Szaunákkal kapcsolatos építési munkák 
45421000-4 Asztalosipari munka 
45421153-1 Beépített bútor szerelése 
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6./ A szerződés meghatározása 
Adásvételi szerződés 
 
7./ Műszaki leírás 
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadásra kerülő konszignációk, költségvetési kiírás és 
szerződéstervezet alapján kerül meghatározásra. 
 
8./ Annak feltűntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 
Nem kerül sor. 
 
9./ A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
A teljesítés kötbérterhes határideje: 2017. június 30. napja. 
Az Eladó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni. 
 
10./ A teljesítés helye 
1118 Budapest, Ménesi út 12. szám hrsz.: 4968, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó 
István Szakkollégium 
NUTS kód: HU101 
 
11./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás 
 
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. Ajánlatkérő előleget 
fizet. 
A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa nélkül 
számított – vételár 20 %-ának megfelelő összegű pénzösszeg előlegként történő kifizetését 
kérheti. Az előleg összege a végszámla összegéből kerül levonásra. 
 
Nyertes ajánlattevő 1 darab számla (végszámla) benyújtására jogosult, a közbeszerzési 
dokumentum részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint. 
 
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, 
ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően, a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(7) 
bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdései szerint történik.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a 
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. 
 
A fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 
12./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a 
közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint. 
 
Az Ajánlattevőt jótállási kötelezettség terheli a közbeszerzési dokumentum részét képező 
szerződéstervezetben részletezettek szerint. 
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13./ Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása 
Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja. 
 
14./ Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása 
Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő által 
igényelt áruk leszállítása, az ahhoz kapcsolódó munkák ellátásának összetettsége nem teszik 
lehetővé a részajánlattétel biztosítását. 
Több vállalkozóval történő szerződéskötés jelentős többlet költséget jelentene [lásd például: 
szállítás, garanciális szempontok], és műszaki nehézségeket okozhat [lásd például: műszaki 
kompatibilitás, egységes összeszerelés, technikai megoldás]. Az egy eladótól való beszerzés 
gazdaságosabbá, költséghatékonyabbá és egyszerűbbé teszi, mind a leszállítást, ahhoz 
kapcsolódó munkák ellátását, továbbá a garanciális kérdések kezelését és a szervizelést. 
 
15./ Ajánlatok értékelési szempontja (76. §) 
Jelen közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint a legalacsonyabb ár (ajánlati ár) (FINA törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja), azaz a 
nettó vállalkozói díj. Az eljárás nyertese az, aki a legalacsonyabb ajánlati árat adja. 
 
16./ Kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra 
A feltételek (kizáró okok) felsorolása és rövid ismertetése a Kbt. rendelkezései mentén: 
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

• Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), 
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a 
kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) 
 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 
• Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles igazolni a Kbt. 62. §-ában említett 
kizáró okok hiányát. 

• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy a 
kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért 
információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) 
bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § 
(11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - 
hozzájáruló nyilatkozatot. 

• A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az 
alvállalkozók tekintetében, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

• Ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a kizáró 
okok fenn nem állásának végleges igazolásaként – a rendelkezésre álló elektronikus 
nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése mellett - elfogadja ajánlattevő egységes 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát is, egyebekben pedig irányadóak a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §, 6. § és a 12-16. §-aiban foglaltak. 

• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-
változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati 
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példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele 
szemben. 

 
17./ Alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási mód 
Ajánlatkérő a Kbt. 102. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmassági 
minimumkövetelményeket nem ír elő, illetve az ajánlattevőknek sem kell igazolniuk a 
szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 
 
18./ Az ajánlattételi határidő 
2017. május 29. napja 14.00 óra 
 
19./ Ajánlat benyújtásának címe, módja 
Az ajánlatot tartalmazó csomagot az ajánlattételi határidőn belül, hétfőtől péntekig 
8.30 – 17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 – 14.00 óra között 
lehet benyújtani a következő címen:  
 

Szterényi Ügyvédi Iroda 
1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet 

 
A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel 
pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az 
ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag 
legkésőbb az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig a fent 
megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel dokumentáltan – az ajánlatkérő képviselőjének 
birtokában van.  
 
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő 
leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő 
késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.  
Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlatok bontásáig az 
ajánlatkérőkön kívül a csomaghoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlatok csomagolásának 
sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az ajánlatkérők kötelesek 
gondoskodni. 
 
Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postai úton eljuttatott 
ajánlatok csomagolási épségéért ajánlatkérők felelősséget nem vállalnak. Az ajánlat postai 
úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postán feladott ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény 
tényleges kézbesítése minősül.  
 
20./ Ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven 

is benyújtható-e az ajánlat 
Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 
 
Fentieknek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül 
csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar 
nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött csatolva.  
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Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek 
(KD útmutató - 3. számú melléklet). 
 
A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 
követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése 
során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
 
21./ Ajánlat felbontásának helye, ideje, bontáson jelenlétre jogosultak 
Helye: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet. 
Ideje: 2017. május 29. napja 14.00 óra 
 
Ajánlattevő a bontásra külön meghívót nem kap.  
 
Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő 
jogosult, de nem köteles a rendelkezésre álló fedezet összegének ismertetésére. 
 
Ajánlatkérő az ajánlat felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi 
ajánlattevőnek.  
 
Bontáson jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás 
pedig a Kbt. 68. § (1); (4) bekezdésében foglaltak szerint.  
 
22./ A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai:  
A tárgyaláson csak azon ajánlattevő vehet részt, aki előzetesen igazolta, hogy nem áll az 
Ajánlattételi Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az Ajánlatkérő külön tárgyalási 
meghívót nem küld ki. 
 
Ajánlatkérő minden érvényes ajánlattevővel, az ajánlatok benyújtásának sorrendjében – előre 
láthatólag – egy tárgyalást kíván tartani, amely során a műszaki leírást, ajánlatot valamint a 
megkötendő szerződés feltételeit kívánja véglegesíteni. Ajánlatkérő az előzőekben felsorolt 
dokumentumokról teljes egészében egyeztetni kíván.  
 
A tárgyalás megkezdése előtt az ajánlattevőnek képviseleti jogosultságát igazolnia kell, az 
ezzel kapcsolatos esetleges szükséges hiánypótlásokat az Ajánlatkérő a tárgyalást követően 
vizsgálja. 
 
Az ajánlattevőkkel külön-külön történik a tárgyalás.  
Ajánlatkérő a Kbt. 101. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tárgyalás 
során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve 

körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt 
beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna 
lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, 
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b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan 
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik 
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 

c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 
 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind ajánlattevő, mind pedig ajánlatkérő 
képviselői aláírnak. 
 
Az összes tárgyalást követően az ajánlatkérő – amennyiben az a tárgyalásokon elhangzottakra 
figyelemmel szükséges – véglegesíti a Műszaki Leírás és a Szerződéstervezet tartalmát, azt 
kiadja, és arra tekintettel kell megtenni a végleges ajánlatot az ajánlattevőknek.  
 
A végleges ajánlat benyújtásának, illetve a megszabott határidőnek elmulasztása esetén az 
ajánlatkérő az alapajánlatot veszi figyelembe az értékelés során. Amennyiben az alapajánlat 
nem felel meg a Közbeszerzési Dokumentumok tárgyalás befejezésekori feltételeinek, úgy azt 
ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a végleges ajánlat bekérése előtt további tárgyalási 
alkalmat rendeljen el. A végleges ajánlatok bontása nyilvános. Ajánlatkérő az érvényes 
végleges ajánlatot benyújtó Ajánlattevők ajánlatát fogja értékelni az Ajánlattételi Felhívásban 
közzétett értékelési szempont alapján. 
 
Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő 
ajánlattétel során az Ajánlatkérő elvárja az Ajánlattevőtől, hogy az általa meghatározott 
feltételek betartásával járjanak el. A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi 
iratanyagaiban nem lelhető fel – a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó 
meghatalmazást. 
 
A Kbt. 87. § (4) bekezdésének megfelelően a tárgyalások befejezését – a végleges ajánlat 
megtételét – követően ajánlati kötöttség jön létre. 
 
23./ Az első tárgyalás időpontja: 
Tervezett időpont: 2017. május 31. napja 10.00 óra 
Helyszín: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet., 
tárgyaló 
Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye változik, arról az ajánlattevők írásban kapnak 
tájékoztatást.  
 
24./ Ajánlati kötöttség 
A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezését – a végleges ajánlat 
megtételét – követően van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől 
számított harminc nap. (Kbt. 100. § (4) bekezdése) 
 
25./ Ajánlati biztosíték 
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti. 
 
26./ A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e különleges feltételek 
Nem 
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27./ Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk  
Nem releváns 
 
28./ Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre vonatkozó hivatkozás 
Nem releváns. 
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II. Egyéb információk 

 
1. Egyéb információk / benyújtandó igazolások, nyilatkozatok: 

1.) Az ajánlatot tartalomjegyzékkel (KD útmutató - 1. számú melléklet) ellátva kell 
benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak számát is dokumentálni kell (összes 
oldalszám feltüntetése). 
 

2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint), eredeti 
példányban, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (KD 
útmutató - 3. számú melléklet).  
  

3.) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint), megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (KD útmutató - 5. számú melléklet). 
  

4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) 
bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint), megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (KD útmutató - 2. számú melléklet). 
   

5.) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
nyilatkozatát megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó) 
(KD útmutató - 4. számú melléklet szerint), azaz már 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 nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később 
bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint). 
 

6.) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-
mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. 
 

7.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő 
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más 
személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű1 magánokiratba 

                                                 
1 A teljes bizonyító erejű magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény 196. 
§ (1) bekezdés b) pontja alapján két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot 
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foglalt meghatalmazást. 
 

8.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentum 
részét képező árazatlan költségvetést beárazva az ajánlathoz csatolni kell. Az 
elektronikus adathordozón rögzített ajánlat esetén az árazott költségvetést Microsoft 
Excel formátumban kell csatolni. 
 

9.) Adásvételi szerződés (tervezete): 
A Közbeszerzési Dokumentum 9. számú melléklete tartalmazza az ajánlatkérő által 
rendelkezésre bocsátott Szerződéstervezetet, amellyel összefüggésben az 
ajánlattevőknek lehetősége van észrevételeket, megjegyzéseket, módosító javaslatokat 
fűzni. Az ajánlathoz csatolni kell a Szerződéstervezettel kapcsolatos észrevételeket, 
kiegészítéseket, javaslatokat szövegszerű megfogalmazással, és a 
szerződéstervezetben változáskövetővel és megjegyzéssel jelezve. A tárgyalás során 
az ajánlattevők javaslatai alapján a szerződés feltételei pontosításra kerülnek. 
Ajánlatkérő nem vállalja, hogy valamennyi észrevételt, javaslatot elfogad. 
Ajánlatkérő a szerződéssel kapcsolatos észrevételek megtételét az alábbi módon kéri: az 
ajánlatkérő által előírtaktól eltérő szövegjavaslatát, illetve szöveg-kiegészítését 
ajánlattevő változáskövető / megjegyzés használatával fejtheti ki úgy, hogy a 
szerződésben szereplő eredeti feltételt meghagyja, és szövegszerű javaslatot tesz az 
adott szerződéses pontra. A szerződéstervezetet Microsoft Office Word formátumban, 
elektronikus adathordozón (CD/DVD) is be kell nyújtani! 
Az Ajánlattevő által benyújtott szerződéstervezetet az Ajánlatkérő megvizsgálja, és a 
tárgyalás során megvitatja az Ajánlattevővel. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők által javasolt módosítások és kiegészítések 
elfogadásának illetve elutasításának jogát fenntartja, azok elfogadására nem köteles. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlattevő nem kötheti 
ajánlatának érvényességét a jelzett módosítási javaslatok, észrevételek megvitatásához, 
elfogadásához, illetve a szerződés szövegébe foglalásához. 
 

10.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. 
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az 
átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi 
bankja által érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.  
 

11.) Közös ajánlattétel:  
A Kbt. 99.§ (2) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban 
nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan 
gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött 
Ajánlattételi Felhívást. 
Ez esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban 
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 

                                                                                                                                                         
előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is 
fel kell tüntetni. 
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kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése 
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek 
becsatolni közös ajánlattevői megállapodásukat (KD útmutató - 6. számú melléklet 
szerint), amely legalább a következőket tartalmazza: 
• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 
kerülnek;  

• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) 
bekezdés alapján - megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot 
aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, e-mail-címe, címe. 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 

 
12.) Ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontok a közép-európai idő szerint értendők. 

 
13.) Ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban 

foglaltak az irányadóak.  
 

14.) A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a 
dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat 
benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 
alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat)], továbbá a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (KD útmutató - 3. 
számú melléklet). 
 

15.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-a, valamint a közbeszerzési 
dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
 

16.) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás 
lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti 
korlátozást nem alkalmazza. 
  

17.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot nem 
alkalmazza /nem értelmezhető/. 
 

18.) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 
 

19.) Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell 
viselnie. 
 

20.) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
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végrehajtási rendeletei az irányadók. 
 

2. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

2017. május 23. 
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